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Klimaatakkoord  50% burgerparticipatie gemiddeld in 
projecten met duurzame energie. 

Zeeuwse RES: 500 MW Zon op land in 2030.

Burgerparticipatie in de vorm van zeggenschap, 
betrokkenheid en financiering van duurzame energie is in 
Zeeland fors sterker ontwikkeld dan in andere provincies. 

Landelijk is met name het aandeel burgerwind 5,6%, maar 
in Zeeland per 2019 17%, een factor 3 boven het landelijk 
gemiddelde. Komt na burgerwind nu burgerzon? 
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Investeringen in zonne-energie

• Zon op dak de voorkeur, maar voor huidige SDE++ subsidie is nodig:

-- Grootverbruiksaansluiting hebben (maandelijkse factuur) en 
-- Een dak waar zo’n 500 panelen op passen, oftewel 800 m2. 

Afhankelijk van het type dak (schuin, plat) e.d. wordt het dan een haalbare investering 
voor Zeeuwse bedrijven, landbouwers of collectieven.

• De Postcoderoos doet het in Zeeland goed; Kleinverbruiksaansluiting, tot zo’n 275 
zonnepanelen, haalbare investering; administratief wel een hele kluif. Bijdrage aan 
doelen in Regionale Energiestrategie op 2030 is beperkt.

• Particuliere zonnepanelen worden vergoed volgens de salderingsregel, die overigens 
op de tocht staat, maar tellen sowieso niet mee in doelstellingen uit de RES.



Investeren in zonne-parken

• Zonneparken worden vanaf omvang van 2 hectare (≤ 4 voetbalvelden) interessant 
voor Zeeuwse bedrijven en collectieven om in te investeren.

• Subsidie SDE++ drukt nu (ronde 2020) op goedkoopste mogelijkheid. 

• Goedkoopste variant is berekend o.b.v. gewone landbouwgrond. 

• Complexere, maar wenselijke projecten (“meervoudig gebruik”) op water of op 
stortplaatsen kunnen door nieuwste subsidieronde 2020 helaas niet meer uit. 

• Essentieel of SDE++ in toekomst wel weer rekening zal gaan houden met 
landschappelijke inpassing en ruimte voor burgerinitiatief en burgerparticipatie.



Zonnepark Koudekerke

https://4371energieneutraal.org/
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Zonnepark Koudekerke: burgers bepalen & profiteren;

leefbaarheid, vitaliteit en duurzaamheid hand in hand. 

- SDE++ project, Grootverbruik, 2 ha.

- Energiecoöperatie Energieneutraal Koudekerke/
Dishoek (150 leden) en Zeeuwind (2700 leden)
ontwikkelen en exploiteren zonnepark samen.

- 10.000 zonnepanelen, 3.6 Megawatt piek,
elektriciteit voor 1.000 huishoudens.

- Energiecoöperatie heeft € 450.000,= opgehaald
aan obligaties (eigenlijk € 800.000,=). 

- Met de winst uit het eigendom gaat de
energiecoöperatie nu duurzame projecten
realiseren om zo een energieneutraal dorp 
te kunnen zijn in 2030. 

- Plan van Aanpak verduurzaming opgesteld in
samenwerking met Gemeente Veere.

https://4371energieneutraal.org/2019/05/30/obligatie-verkoop-en-ledenbestand/
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