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Perspectief

- Verduurzaming / energietransitie
(uitputten bronnen, klimaat, democratisering)

- Wat speelt in welke politieke laag
(VN (“Parijs”), EU (“Brussel”), NL (“Den Haag”), ZL (“Abdij”), Gemeente Veere … )

- Wat betekent dit voor Zeeuwen
(Parijs op zijn Zeeuws, RES, warmteatlas, WGA Veere)

- Welke mogelijkheden zijn er
(accu’s, H2 of H2O, TEO/TEA/TED, burgerwarmte, ijsbuffers, isoleren, warmtepompen)

- Hoe verkennen we die 
mogelijkheden



- 93% totale energievraag NL wordt 2019 fossiel ingevuld; 
- Fossiele bronnen zijn eindig, schaars, onderwerp van 

internationale (handels)conflicten, prijzen buiten NL 
bepaald (kolen 100% import, aardolie is 92% import)(1); 

- Winning Nederlands aardgas eindig door miljardenschade 
woningen in Groningen. Per 2023 ook import.(2)

- Fossiele brandstof geeft volgens 97% van gevalideerd 
onderzoek door CO2 schadelijke impact op het klimaat; 

- Groeiend aantal mensen wil zelf weer lokaal de grip op 
energievoorziening en welzijn, in plaats van afhankelijk 
zijn van multinationals en andere bestuurslagen(3).

(1) https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/kolen-olie-en-gas/
(2) https://nos.nl/artikel/2301110-gaswinning-groningen-stopt-al-in-2022.html
(3) https://www.oneworld.nl/powerswitch/energiedemocratie-in-de-lage-landen/ of

“Energy Democracy” https://www.palgrave.com/gp/book/9783319318905

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/kolen-olie-en-gas/
https://nos.nl/artikel/2301110-gaswinning-groningen-stopt-al-in-2022.html
https://www.oneworld.nl/powerswitch/energiedemocratie-in-de-lage-landen/
https://www.palgrave.com/gp/book/9783319318905


Verduurzaming

“Energietransitie”

De verduurzaming van onze economie en 
samenleving inzake energie, ofwel “energietransitie”, 
omvat meerdere elementen, zoals  

- Decarbonisering; CO2 omlaag, afhankelijkheid van 
buitenlandse uitputtelijke bronnen omlaag
nieuwe CO2-neutrale technologie rap goedkoopst.

- Democratisering; billijkheid lasten, zelfbeschikking, 
verdelingsvraagstuk  ‘consument’ of ‘burger’?

- Decentralisering; lokale energie, mobiliteit, 
woningaanbod, landbouw, bedrijvigheid; maatwerk.

Deze ontwikkelingen geven de ruimte aan concreet 
handelingsperspectief vanuit de 
specifieke lokale situatie.

- Denk aan de wereld,
handel lokaal 



Kostprijs

windenergie

en solar

pijlsnel naar

lager dan

fossiel of

kernenergie

(4) https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-and-levelized-cost-of-storage-2018/

(5) https://www.carbonbrief.org/analysis-record-low-uk-offshore-wind-cheaper-than-existing-gas-

plants-by-2023

(6) https://uk.reuters.com/article/us-energy-nuclearpower-idUKKBN1W909J

WNISR: 
Solar power $36 to $44 per MWh, 
onshore wind power $29 – $56. 
Nuclear energy $112 - $189 (6)

https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-and-levelized-cost-of-storage-2018/
https://www.carbonbrief.org/analysis-record-low-uk-offshore-wind-cheaper-than-existing-gas-plants-by-2023
https://uk.reuters.com/article/us-energy-nuclearpower-idUKKBN1W909J


Visie op de

Zeeuwse 

regionale 

energietransitie

Energietransitie raakt de hele samenleving: we gaan anders 
werken, anders wonen en ons anders vervoeren. 

De samenleving moet daarom stevig betrokken zijn bij de 
probleemanalyse, bij het kiezen van oplossingsrichtingen en 
bij de uitvoering. 

Wij zien een vastgestelde Zeeuwse Regionale Energiestrategie 
dan ook als een startpunt, en niet als een eindpunt. 

Zeeuws energiebeleid moet zo worden ingericht en 
uitgewerkt dat brede betrokkenheid wordt gegarandeerd. 

De Zeeuwse overheid moet burgers en hun organisaties 
betrekken bij het oplossen van vraagstukken en problemen. 

Zet bewoners aan het stuur van lokale 
projecten en investeringen



Politieke lagen

- Paris Agreement (2015)
The ratchet mechanism, Nationally Determined Contributions

- Klimaatakkoord (2019)

- Gasbesluit I (2018) en II (2019)

- Regionale Energiestrategie Zeeland

- Zeeuws Energieakkoord (2017) 

- Wijkgerichte Aanpak (≤ 31-12-2021).



Paris 

Agreement

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-
agreement/the-paris-agreement

12 December 2015

Op 23 September 2019 ratificeerde ook Rusland… nog 10 te gaan en 1 te bekeren.

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement


Klimaatakkoord

(Nederlandse NDC)

Doelen per 2030

49% CO
2
-reductie

t.o.v. 1990

https://www.klimaatakkoord.nl/

https://www.klimaatakkoord.nl/


Nederlands

Aardgas

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/03/29/kabinet-einde-aan-
gaswinning-in-groningen

https://www.nu.nl/algemeen/5990509/wiebes-gaswinning-in-groningen-stopt-
waarschijnlijk-al-in-2022.html

10 September 2019: gaswinning Groningen al 2022
omlaag; NL gaat hoogcalorisch gas importeren en 
daar stikstof bij mengen waardoor laagcalorisch gas 
ontstaat wat geschikt is voor het Nederlandse systeem.

29 Maart 2018: 
Nederland gaat
aardgaswinning

afbouwen richting 
2030 vanwege 

toename
aardbevingen in

Groningen

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/03/29/kabinet-einde-aan-gaswinning-in-groningen
https://www.nu.nl/algemeen/5990509/wiebes-gaswinning-in-groningen-stopt-waarschijnlijk-al-in-2022.html


Energiebelasting  

op aardgas

steeds verder

omhoog, op

elektriciteit

omlaag

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-
voor-ons-allemaal/energiebelasting

Huishoudens betalen gem. voor 
elektriciteit 9,86 cent per kWh 
energiebelasting (in 23 ct kWh; 
jaarlijks ≈ 2525 kWh, € 580,=); 
dat daalt met 0,09 cent per kWh 
en verder.

Huishoudens betalen voor 
aardgas 29,31 cent per m3

energiebelasting (in 76 ct m3; 
jaarlijks ≈ 1179 m3 gas, € 896,=); 
daar komt 6 jaar lang telkens
1 cent per m3 per jaar bij.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/energiebelasting


Impact op

Zeeland

- Verduurzaming / energietransitie
(uitputten bronnen, klimaat, democratisering)

- Wat vraagt welke politieke laag
(Parijs, EU, NL, ZL, Veere)

- Wat betekent dit voor Zeeuwen
(warmteatlas, RES, WGA Veere)

- Welke mogelijkheden zijn er
(isoleren, H2, accu’s, warmtepompen, ijsbuffers, TEO/TEA/TED, burgerwarmte)

- Hoe verkennen we die 
mogelijkheden



Zeeuws 

Energieakkoord
10 Februari 2017

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Terneuze
n/CVDR475891.html

https://www.ad.nl/zeeland/handtekeningen-onder-zeeuws-energieakkoord~a210a9b7/

In 2045 de hele particuliere 
woningvoorraad in Zeeland

energieneutraal
“We gaan woningbezitters met raad en daad bijstaan om hun 

woning 'los van het gas' van energie te voorzien.”

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Terneuzen/CVDR475891.html
https://www.ad.nl/zeeland/handtekeningen-onder-zeeuws-energieakkoord~a210a9b7/


Energiek

Zeeland

https://www.energiekzeeland.nl/

https://www.energiekzeeland.nl/


Regionale 

Energie 

Strategie (“RES”) 

Zeeland

(start proces: 

31 Oktober 2018) 

https://www.zeeuwsenergieakkoord.nl/portaal/

https://www.zeeuwsenergieakkoord.nl/portaal/


Energie 

in

Zeeland

https://www.zeeuwsenergieakkoord.nl/

https://www.zeeuwsenergieakkoord.nl/


Planning

Zeeuwse 

RES

https://www.zeeuwsenergieakkoord.nl/app/uploads/2019/09/
Concept-RES-28-juni-2019.pdf

https://www.zeeuwsenergieakkoord.nl/app/uploads/2019/09/Concept-RES-28-juni-2019.pdf


Mogelijkheden

- Verduurzaming / energietransitie
(uitputten bronnen, klimaat, democratisering)

- Wat vraagt welke politieke laag
(Parijs, EU, NL, ZL, Veere)

- Wat betekent dit voor Zeeuwen
(warmteatlas, RES, WGA Veere)

- Welke mogelijkheden zijn er
(isoleren, H2, accu’s, warmtepompen, ijsbuffers, TEO/TEA/TED, burgerwarmte)

- Hoe verkennen we die 
mogelijkheden



Isoleren,

zonnepanelen

en/of een 

warmtepomp

https://www.energiekzeeland.nl/

https://www.energiekzeeland.nl/


Restwarmte?

-- Grote bronnen vooral in Zeeuws-Vlaanderen (Kanaalzone) en in 
het Sloegebied op Walcheren / Zuid Beveland. Afstand een punt.

https://www.zeeuwsenergieakkoord.nl/app/uploads/2019/05/
RES-Bouwsteen-Gebouwde-Omgeving-2019-05-23.pdf

https://www.zeeuwsenergieakkoord.nl/app/uploads/2019/05/RES-Bouwsteen-Gebouwde-Omgeving-2019-05-23.pdf


Geothermie?

-- Potentie in Zeeland Noord; daar is warmtevraag 
relatief laag. In 2021 volgt een onderzoek van EBN in 
opdracht van EZK. 



Waterstof?

Er is spin-off van het grootschalig gebruik van waterstof in de industrie
naar de gebouwde omgeving. De kans dat er grootschalig groene 
waterstof zal worden geproduceerd in Zeeland is reëel. De verwachting 
(Zeeuwse RES) is dat dit eerder voor de (proces)industrie en bijv. 
scheepvaart een energiebron kan zijn dan in de gebouwde omgeving.



Aquathermie?

Stedelijke gebieden liggen aan een kanaal, en Vlissingen, Terneuzen en 
Zierikzee in de nabijheid van open water. Kansen. Gezien behoefte 
aan schaal collectieve aanpak nodig. Kans voor burgerwarmte.

https://www.ce.nl/publicaties/2171/nationaal-potentieel-van-aquathermie

https://www.ce.nl/publicaties/2171/nationaal-potentieel-van-aquathermie


Zonnewarmte

uit water halen, 

opslaan en 

gebruiken als

het nodig is

https://www.waterforum.net/thermische-energie-uit-
oppervlaktewater-kan-aardgas-deels-vervangen/

Bijdrage voor de 
warmtebehoefte 
van de gebouwde 
omgeving; 25-40%

Maar: wie neemt
hierin het initiatief?

https://www.waterforum.net/thermische-energie-uit-oppervlaktewater-kan-aardgas-deels-vervangen/


Buurtwarmte? 

https://energiesamen.nu/buurtwarmte/

Ministerie van
Binnenlandse Zaken
steunt coöperaties,
eerste projecten in
NL in initiatie-fase..

https://warmtenetwerk.nl/nieuws/item/het-deense-model/

https://energiesamen.nu/buurtwarmte/
https://warmtenetwerk.nl/nieuws/item/het-deense-model/


Zonnewarmte

en thermische

energieopslag?

https://www.lente-akkoord.nl/experimenteren-met-een-ijsbuffersysteem/

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/113915/Hoogste-punt-Westerschans-
verwarmen-en-koelen-met-ijsbuffer

In Zeeland is door
pilots van WoCo RWS 

dergelijke kennis
voorradig..

https://www.lente-akkoord.nl/experimenteren-met-een-ijsbuffersysteem/
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/113915/Hoogste-punt-Westerschans-verwarmen-en-koelen-met-ijsbuffer


Stap voor stap

voorwaarts

- Verduurzaming / energietransitie
(uitputten bronnen, klimaat, democratisering)

- Wat vraagt welke politieke laag
(Parijs, EU, NL, ZL, Veere)

- Wat betekent dit voor Zeeuwen
(warmteatlas, RES, WGA Veere)

- Welke mogelijkheden zijn er
(isoleren, H2, accu’s, warmtepompen, ijsbuffers, TEO/TEA/TED, burgerwarmte)

- Hoe verkennen we die 
mogelijkheden



Isolatie, 

zonnepanelen 

en/of een 

warmtepomp? 

- Partijen adviseren per definitie subjectief;
behoefte aan betrouwbaar onafhankelijk advies. 

 Stichting Energiek Zeeland
adviseert

- onafhankelijk
- over het gehele integrale plaatje
- vanuit planmatig perspectief; nu/later
- i.s.m. Zeeuwse overheid en markt
- desgevraagd aan huis 
- ook aan een collectief

https://energiekzeeland.nl/

https://energiekzeeland.nl/


Een project met 

lokale 

warmtevoorziening? 

- Partijen adviseren per definitie subjectief 
 Expertise en contra-expertise

- Organiseren, kiezen, rondrekenen en 
financieren is ingewikkelder (voor de beslissers 
zoals u) dan de te realiseren techniek

- Techniek is in te kopen; een goede, bij de 
bewoners passende lokale beslissing niet.

- Zeeuwind is aangehaakt bij partners voor o.a. 
Aquathermie en H2, bij burgerorganisatie 
“Energie Samen” en realiseert met partners het 
warmteproject Dauwendaele 
in Middelburg. En denkt graag mee!! 



Dank voor uw

aandacht..


