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Zeeuwse masterclass
Zonneparken



Zeeland heeft veel zonne-uren. Onze Zeeuwse daken van woningen, bedrijven en 
recreatiepanden kunnen dus ingezet worden om duurzame energie op te wekken. Er zijn 
te weinig geschikte daken in Zeeland om alle duurzame Zeeuwse energieambities te 
realiseren. Die duurzame ambities zijn wel hard nodig om doelstellingen voor besparing 
van CO2 te halen en het klimaatprobleem aan te pakken.

Als ZMf onderschrijven we de ambities uit de Zeeuwse Regionaal Energie Strategie en 
staan we positief tegenover de (tijdelijke) komst van zonneparken in ons landschap, mits 
er rekening wordt gehouden met landschapskwaliteit, natuur, bodem en er aandacht is 
voor participatie. Om hier invulling aan te geven organiseren we de Zeeuwse masterclass 
Zonneparken op dinsdagavond 21 januari 2020 voor gemeenten en burgers die aan de 
slag willen met duurzame energieopwekking in hun regio. Ervaringsdeskundigen vertellen 
hun verhalen, experts vanuit landschap, biodiversiteit en participatie geven advies en er is 
ruimte voor het stellen van uw vragen.

Programma

19.15 uur: Inloop met koffie, thee en wat lekkers

19.30 uur: Opening en het belang van energietransitie door ZMf (Robbert Trompetter)

19.45 uur: Zonneparken en landschap door Bosch en Slabbers (Jan van 
Minnebruggen en Rose Brader)

20.05 uur: Zonneparken en biodiversiteit door St. Landschapsbeheer Zeeland 
(Sam Janse)

20.25 uur: Pauze

20.40 uur: Zonneparken en hoe betrek je bewoners ?
- procesparticipatie door ZMf (Melissa Ernst) 
- financiële participatie met concrete voorbeelden door Zeeuwind 
(Gerrit Rentier)

21.05 uur: Ervaringen en vragen uit de zaal

21.30 uur: Hoe verder en afsluiting

Interesse en nog niet aangemeld? Vul dan het aanmeldformulier in.

Graag tot ziens op dinsdagavond 21 januari!

Lees ook de adviesbrief over zonneparken die ZMf stuurde aan beleidsmakers in Zeeland

Datum
Dinsdagavond 21 januari 2020 

Tijd 
19.30 - 21.30 uur

Locatie
Kloveniersdoelen, Achter de Houttuinen 30, 4331 NJ in Middelburg 

Als zonneparken natuur, bodem en landschap 
respecteren zijn ze een goede maatregel om 
onze CO2 uitstoot terug te dringen. De regio 
kan mede eigenaar zijn van zonneparken en zo 
stappen zetten naar verduurzaming.

https://spits-online.nu/platform/DbcxEZL1lxpETYFNVGPz
https://zmf.nl/wp-content/uploads/sites/10/2019/12/ZMf-Advies-zonneparken-m.b.t.-NML-definitief.pdf

