Gezamenlijke inkoopactie
voor duurzame producten
Samen met de Coöperatie Zeeuwind en het bedrijf
Saman Groep uit Zierikzee organiseert de ZMf de
gezamenlijke inkoopactie Het Zon Effect. Dit is
sinds de start in 2012 het meest succesvolle zonne
energieproject voor particulieren in Zeeland. Door
Het Zon Effect worden mensen die zonnepanelen
willen aanschaffen, ontzorgd. Geïnteresseerden
wordt objectieve informatie aangeboden.
Zij kunnen erop vertrouwen dat zij via deze
gezamenlijke inkoopactie tegen een scherp tarief,
kwalitatief goede producten aanschaffen.
Het Zon Effect organiseert informatiebijeenkomsten voor
particulieren over zonne-energie en de aanschaf van
zonnepanelen. In 2015 is 16,4% van de totale hoeveelheid
zonne-energie in Zeeland via Het Zon Effect gerealiseerd.
Resultaten Het Zon Effect 2012 tot en met 2015:
• 33 informatieavonden gehouden over zonne-energie.
• 1.985 huishoudens hebben zonnepanelen aangeschaft.
•	In totaal zijn 23.030 zonnepanelen geplaatst met een totaal
vermogen van 5,8 MW.

Voor meer informatie kijk op
www.zmf.nl
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Duurzaamheidsambities
van bedrijven monitoren
Heeft uw bedrijf duurzaamheidsambities? Dan kunt u de ZMf
inschakelen om samen met u de mogelijkheden te verkennen
tot verduurzaming. Ook bij de monitoring van vastgestelde
duurzaamheidsambities kan de ZMf een grote rol spelen.

Eind 2015 is de ‘Visie op de verduurzaming van het Zeeuwse industrieel
logistieke complex’ opgesteld, in nauwe samenwerking met een
begeleidingscommissie waarvan ook de ZMf deel uit maakte. De ambitie is
dat de Zeeuwse haven en bedrijven in 2030 duurzaam zijn. Dat betekent:
• economisch duurzaam waardoor er voldoende werkgelegenheid is;
•	ecologisch duurzaam zodat deze bedrijven geen negatieve impact
hebben op de natuur en het milieu.
De komende jaren wordt op basis van deze visie gewerkt aan een
praktische uitwerking voor Vitaal Sloe en Kanaalzone. Hierbij is monitoring
een belangrijk aspect waarin de ZMf een belangrijke rol gaat spelen.
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Wat heeft de ZMf
u te bieden?
Informatie voor bedrijven,
overheden en organisaties
De ZMf werkt samen met mensen, bedrijven en overheden in Zeeland aan
de transitie naar een duurzame samenleving. Een aantal toonaangevende
activiteiten van de ZMf kunt u hier lezen. Daarbij vermelden we ook de
resultaten die zijn bereikt in samenwerking met andere partijen.
Ziet u op grond van dit overzicht aanleiding
om samen te werken met de ZMf? Of
wenst u meer achtergrondinformatie?
Neem dan contact op via info@zmf.nl
of tel. 0118 654180.

Integraal aanbod
voor natuur op en
rond bedrijven
Natuur kan ook op industrie- en bedrijventerreinen een plek
krijgen. De ZMf levert samen met de Stichting Landschapsbeheer
Zeeland inrichting- en beheeradvies voor deze terreinen. Deze
gebiedsontwikkeling kan worden gekoppeld aan andere aspecten
zoals recreatie en duurzame energieopwekking.

In 2014 heeft de ZMf samen met Yara Sluiskil
het project ‘Tijdelijke natuur’ uitgevoerd. Het
bedrijfsterrein Yara is ca 1 km², waarvan een
groot deel bestaat uit lege hoeken i.v.m. mogelijke
toekomstige bedrijfsuitbreiding.
Resultaten project Tijdelijke natuur:
•	Alle braakliggende delen binnen en buiten de
fabriekshekken zijn omgezet in tijdelijke natuur.
•	Er zijn tal van maatregelen genomen waarbij niet
alleen gekeken is naar de natuurwaarden maar
ook naar het versterken van de belevingswaarde
voor de bezoeker en recreant.
•	De maatregelen variëren van het aanleggen
van broedlocaties voor vogels en amfibieën tot
het aanplanten van fruitbomen en struweel, en
aangepast maaibeheer.

Coördinatie
bij natuurontwikkelingen
De ZMf beschikt over een uitgebreid
netwerk en wetenschappelijke kennis om bij
natuurontwikkelingen de maatschappelijke
dynamiek samen te kunnen brengen.

De ZMf coördineert Coalitie Delta Natuurlijk (CDN). In dit
samenwerkingsverband van tien natuurorganisaties in Zeeland,
Zuid-Holland en West-Brabant worden natuurontwikkelingen
in de Zuidwestelijke Delta met elkaar afgestemd. Gezamenlijk
worden adviezen en zienswijzen naar buiten gebracht.
Enkele resultaten:
•	Gezamenlijke lobby voor het behoud van het NIOZ en Imares.
• Zienswijze Natura 2000 ontwerpbeheerplan Voordelta.
•	Zienswijze ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen en
Volkerak-Zoommeer.

Ondersteunen van
burgerparticipatie
De ZMf stimuleert en ondersteunt burgerparticipatie op het gebied
van duurzame energie en energiebesparing. Wij begeleiden diverse
initiatieven waarbij bewoners hun krachten bundelen om samen
een bijdrage te leveren aan een mooi en duurzaam Zeeland.

Het Energieservicepunt en de Nacht van de Nacht zijn initiatieven van de
ZMf waarbij burgerparticipatie een belangrijke rol speelt.
Het Energieservicepunt Zeeland is een initiatief van ZMf,
Zeeuwind en het Zeeuws Klimaatfonds. Het servicepunt
ondersteunt burgerinitiatieven op het gebied van
energiebesparing en duurzame energie.
Resultaten:
•	Zo’n twintig burgerinitiatieven en verenigingen
in Zeeland worden ondersteund met
informatie over bijvoorbeeld techniek, 		
organisatie en marketing.
•	Jaarlijks worden informatie- en
netwerkbijeenkomsten georganiseerd.
•	Honderden mensen worden een paar keer
per jaar op de hoogte gehouden van 		
energienieuws via een digitale nieuwsbrief.
•	Ambassadeursnetwerk opgezet met veertien
gedreven vrijwilligers met kennis van zaken.

Aanpak lichthinder
Lichthinder verstoort het ritme van mens, dier en plant.
Veel verlichting is vaak onnodig. De ZMf pakt lichthinder
aan door bedrijven en overheden te stimuleren minder,
slimmer en energiezuiniger te verlichten.

Diverse bedrijven in Zeeland hebben lichthinder aangepakt, mede naar
aanleiding van de Nacht van de Nacht:
•	Strandcamping Groede heeft op advies van de ZMf gekozen voor lage
lichtpalen, met energiezuinige verlichting en weinig verstrooiing van
licht.
•	Een grote bron van licht bij Dow Benelux in Terneuzen is het
affakkelen. Door diverse inspanningen is dit sinds 2005 met 70%
beperkt.
•	Zeeland Refinery verving de straatlantaarns van de raffinaderij door
ledverlichting. Ook de verlichting van de werkvloer wordt aangepakt.
•	Yara Sluiskil vervangt de verlichting langs het Kanaal Gent-Terneuzen
door energiezuinige en dimbare ledlampen; een besparing van 50
tot 60% energie en aanzienlijk minder lichthinder. In de centrale
werkplaats komen ledlampen die bij beweging sterker gaan branden.
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De Nacht van de Nacht is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij mensen
kunnen genieten van de schoonheid van de donkere nacht.
Resultaten Nacht van de Nacht in Zeeland:
•	De ZMf ondersteunt jaarlijks zo’n zestig vrijwilligersorganisaties bij de
organisatie van activiteiten tijdens de Nacht.
• Zo’n tienduizend bezoekers in Zeeland.
•	Tientallen gebouwen, kerken, bruggen, bedrijven en monumenten, verspreid
over heel Zeeland, doven hun lichten.
•	Bijna alle Zeeuwse gemeenten doven de lichten op gemeentelijke gebouwen
en roepen burgers en bedrijven op, waar mogelijk, hun lichten te doven.
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