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ADVANCE
Solar Installer

Energierekening verlagen? 
Vraag naar onze nieuwste 

zonnepanelen en  
elektrisch verwarmen.

Wij geven u graag 
gratis advies op maat, 

bel 0115 729998

Klimaatneutraal rijden kan ook met 
Euro 95 of diesel
Je hoeft geen elektrische auto te hebben om klimaatneutraal te rijden.
Zolang we nog niet massaal zijn overgetapt naar elektrisch rijden, is de 
compensatie van de CO2-uitstoot van auto’s op benzine of diesel een 
oplossing om de invloed op de opwarming van de aarde te minimalise-
ren. Het kan via het Zeeuws Klimaatfonds.

Het verkeer draagt in Nederland voor ruim 20% bij aan de CO2-uitstoot. Dat 
is fors. In gemeenten die geen grote fabrieken of energiecentrales in de buurt 
hebben, is het verkeer zelfs de belangrijkste bron van CO2-uitstoot. De ver-
branding van een liter Euro 95 of diesel levert een CO2-uitstoot op van onge-
veer 3 kilogram. Dat betekent dat je ongeveer naar Madrid en terug kunt rijden 
om één ton CO2 uit te stoten. 

Sinds enkele jaren compenseert het Zeeuws Klimaatfonds de CO2-uitstoot van 
bedrijven en instellingen die zo veel mogelijk klimaatneutraal willen werken. 
Voor stroom en gas zijn de oplossingen over het algemeen wel bekend. Het 
compenseren van de CO2-uitstoot van (bedrijfs)auto’s is veel minder gebruike-
lijk. Waarom eigenlijk? Hiervoor zou eigenlijk veel meer aandacht moeten zijn. 

Het Zeeuws Klimaatfonds is enkele jaren geleden een samenwerking aangegaan 
met AgriSneltank Pashouders van AgriSneltank kunnen deze pas om laten zet-
ten naar de ‘Klimaatpas’. Tankbeurten met de pas bij alle AgriSneltank stations 
worden dan via het Zeeuws Klimaatfonds gecompenseerd. Dat kost ongeveer 
0,3 eurocent per gereden kilometer. Ook bij de Zeeuws Vlaamse tankstations 
van de Pooter en Picobello kan de Klimaatpas van AgriSneltank gebruikt wor-
den.

Maak Onze Regio Duurzamer is één van de bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen die 
zakelijke kilometers via het fonds compenseert.
Ook b elangstelling? Stuur een mailtje aan info@zeeuwsklimaatfonds.nl
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Zonne energie coöperaties Zeeuws-Vlaanderen

ZOEKEN DEELNEMERS!
Kies voor panelen op andermans dak

Momenteel staan er in Zeeuws-Vlaanderen een aantal Zonne Energie Coöperaties open om in te 
schrijven voor particulieren en ondernemers met een kleinverbruikersaansluiting. Deelname tot 
10.000 kw mogelijk. Bijna alle postcodes in uw regio kunnen deelnemen ( hangt af van de keuze van 
het centrum van de roos en de inschrijvingen).

U kunt door deelname in een coöperatie 
teruggave van energiebelasting en de opwekking 
van duurzame stroom realiseren voor de 
komende 15 jaar. Die u nu in één keer betaalt, 
door aankoop van 1 of meer certificaten. Met een 
rendement van minimaal ongeveer 5 %. 

Wilt u meer informatie?
Bezoek onze website of kom op één van onze 

informatieavonden verspreid over heel Zeeuws-
Vlaanderen (zie ook onze website  

voor aan te melden)

Ben je een huiseigenaar of huurder? ja / nee
Ben je particulier of ondernemer? ja / nee
Ben je energiebewust? ja / nee
Wil je duurzamer leven en een
verlaging van de woonlasten? ja / nee
Samen werken is elkaar versterken? ja / nee
Wil je of kun je geen zonnepanelen
op eigen dak? ja / nee
Wil je door gezamenlijk inkopen
een prijsvoordeel? ja / nee
Wil je wel de lusten en niet de lasten? ja / nee
Ken je de voordelen van een
postcoderoos coöperatie? ja / nee

Meld u aan als deelnemer of geïnteresseerde voor 
bestaande of nieuw op te starten coöperaties

Heel Zeeuws-Vlaanderen zegt JA en gaat voor 
zonnepanelen op dak van een ander en schrijft in 
op één van de nu voor inschrijving openstaande 
coöperaties of geeft interesse door voor nog 
nieuwe initiatieven.

Welke coöperatie staat nu open om in te 
schrijven: 
 ▪ Coöperatie Sluis-Retranchement
 ▪ Coöperatie Sluis-Schoondijke
 ▪ Coöperatie Terneuzen (Oost)
 ▪ Coöperatie Hulst (Zuid) 
 ▪ Coöperatie Hulst (Noord)

Kom of meld je aan voor één van de informatie 
avonden in de regio (meer info volgt in een 
aparte advertentie).

Wij nodigen u allen (particulieren, huurders, 
deeltijdbewoners, verenigingen en bedrijven) 
uit om deze voorlichtingsavond bij te wonen en 
gebruik te maken van deze nieuwe duurzame 
samenwerking. Kijk voor meer info op  
www.maakonzeregioduurzamer.nl

ZRD ontvangt Wecycle Recycle Certi-
fi caat voor inlevering van elektrische 
apparaten en energiezuinige lampen 

Terneuzen - Op de 13 Zeeuwse milieustraten worden elektrische apparaten 
en energiezuinige lampen gescheiden ingezameld voor recycling. In 2017 is op 
deze manier 2.689.000 kg aan elektrische apparaten en 16.313 kg aan energie-
zuinige lampen apart ingezameld. 83% van het ingeleverde materiaal is geschikt 
gemaakt voor materiaalhergebruik.  Daarmee is door de Zeeuwse burgers en de 
ZRD een mooie bijdrage geleverd aan vermeden CO2-uitstoot, materiaalher-
gebruik en het voorkomen dat schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen. 
ZRD heeft hiervoor van Wecycle het Recycle Certifi caat 2017 ontvangen.

Wecycle 
ZRD geeft afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen af aan 
Wecycle. Wecycle is een non-profi t organisatie, die de inzameling en recycling 
van e-waste regelt. Via Wecycle worden elektrische apparaten en energiezuini-
ge lampen gerecycled. Door Wecycle is een Recycle Certifi caat uitgereikt over 
2017 waarop is vermeld dat 2.689.000 kg elektrische apparaten is ingeleverd, 
waardoor een vermeden CO2-uitstoot is bereikt van 8.151.000 kg. Daarnaast is 
600 gram kwik verwijderd en 9.600 kg batterijen. 83% van het materiaal is ge-
schikt gemaakt voor materiaalhergebruik.  

Milieuwinst 
Door optimale recycling van elektrische apparaten én de vernietiging van cfk’s 
uit koel- en vriesapparaten, wordt de uitstoot van CO2 vermeden. Dit draagt 
bij aan de terugdringing van het broeikaseffect. Ook komen andere schadelijke 
stoffen niet in het milieu terecht. ZRD levert hieraan een bijdrage.  

Inzamel- sponsoractie tot en met 31 augustus 
Wie voor 31 augustus 2018 afgedankte (kleine) 
elektrische apparaten of energiezuinige lam-
pen inlevert op de milieustraat scoort punten. 
Je hebt hiervoor alleen een smartphone met 
internetverbinding nodig. De 25 gemeenten die op 
1 september 2018 de meeste punten per inwoner 
hebben verzameld winnen een sponsorcheque 
van € 1.000,- voor een lokaal goed doel. Op de 
milieustraat is aangeplakt hoe het precies werkt.  

Stem nu!
Iedereen die zich betrokken voelt bij Zeeuws-Vlaanderen kan vanaf 10 juli 
stemmen op zijn of haar favoriete ondernemer via www.mvoprijs.nl. Een 
vakjury selecteerde zes bedrijven. De drie bedrijven met de meeste stem-
men gaan naar de fi nale. De winnaar van de MVO-prijs Zeeuws-Vlaanderen 
wordt in november tijdens de Contacta bekendgemaakt. Deze MVO-prijs is 
een initiatief van de Rabobank Zeeuws-Vlaanderen en de drie gemeenten 
Sluis, Terneuzen en Hulst. Stichting Switch is verantwoordelijk voor de uit-
voering.

Een deskundige jury selecteerde uit de 20 inzendingen de zes genomineer-
den. De jury beoordeelde de bedrijven op het evenwicht tussen people, pla-
net en profi t. Ook keek de jury naar innovatiekracht, impact en uitstraling 
in de branche. De jury bestaat uit Jo-Annes de Bat , Gedeputeerde voor 
economische zaken Provincie Zeeland, Willeke Pietersma eigenaar van De 
Haarzaak en Eric de Ruijsscher, CEO H4A. Beiden winnaars van een vorige 
editie van de MVO-prijs (Hulst en Terneuzen respectievelijk).

De zes genomineerde bedrijven zijn (in alfabetische volgorde): De Appelae-
re; Camping Zonneweelde; De Ketchupfabriek; Poppe Installatietechniek; 
Slowd; en Voedselbrongraauw.

Bent u inwoner van Zeeuws-Vlaanderen of voelt u zich betrokken bij maat-
schappelijk verantwoord ondernemen, dan kunt u uw stem uitbrengen via 
de website www.mvoprijs.nl

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaat over de winnende 
combinatie van people, planet en profi t. Ondernemers die hun bedrijfsvoe-
ring afstemmen op samenleving en milieu, zijn de komende jaren de kop-
lopers in hun sector. Stichting Switch stimuleert MVO door koploperbe-
drijven in de schijnwerpers te zetten en daarmee andere ondernemers te 
stimuleren óók hun bedrijfsvoering te verduurzamen.

Stichting Switch organiseert de prijs in opdracht van Rabobank 
Zeeuws-Vlaanderen en de drie gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis. Het 
traject loopt van mei tot en met November, dan vindt de uitreiking plaats op 
het Zeeuws-Vlaanderen Paviljoen van Contacta.
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SPECIALIST IN ISOLATIE MET EPS-PARELS

ISOenergy b.v.
Hertenweg 49 | 4455 TK  Nieuwdorp

[T] 0113 724 999www.ISOenergy.nl

de beste na-isolatie
van Nederland!

AAN DE SLAG IN 3 STAPPEN

Neem contact met ons op voor een afspraak.

Wij komen bij u langs en voeren een inspectie uit 

van uw muren. Indien uw spouwmuren in aan-

merking komen voor na-isolatie ontvangt u van 

ons vrijblijvend een offerte. Wij kunnen u tevens 

informeren over eventueel mogelijk subsidies.

Indien u accoord bent met de offerte maken we

samen een afspraak voor het uitvoeren van de

isolatie-werkzaamheden. Na uitvoering helpen

wij u met een mogelijke subsidie-aanvraag.

1

2

3

10
jaargarantie!

Méér comfort

Ca. 30% lagere stookkosten

Draagt bij aan een beter milieu

Snelle terugverdientijd & subsidie mogelijk

Geen vochtproblemen & minder geluidsoverlast

Regeerakkoord Rutte III

Wilt u meer weten? Bel EnergieAnders 085 877 1822 of 
Sam Verstraete 0630 404 744

      • Klimaatwet en energieakkoord tot 2030 • Verhoging van de belastingen op energie en afval

      • Ambitieuzer dan “Parijs”:  49% reductie broeikasgassen • In 2021 geen nieuwe gebouwen meer op aardgas

      • Alle vijf kolencentrales gaan uiterlijk in 2030 dicht • Jaarlijks 30.000 tot 50.000 woningen ombouwen naar gasvrij

Verwarmen / Gas eraf
Een woning ombouwen naar gasvrij 
betekent meestal elektrisch verwar-
men. In andere landen is verwarmen 
met elektriciteit heel normaal. U kunt 
verwarmen met een apparaat dat net 
als uw waterkoker in de keuken werkt. 
Een energiezuiniger en effi ciëntere 

manier om elektrisch te verwarmen 
is gebruik maken van een warmte-
pomp.  Met een warmtepomp kunt u 
op een zeer effi ciënte manier met een 
beetje elektrische stroom een grote 
hoeveelheid warmte produceren. En 
dat met een zeer betrouwbare tech-
niek die al bijna een eeuw bestaat en 

inmiddels zo geperfectioneerd is, dat 
iedereen die thuis kan toepassen. Nu 
met subsidie!Doordat u geen aard-
gas meer gebruikt in huis (of bedrijf) 
kunt u uw aansluiting laten afsluiten. 
De eerste besparing is dan al binnen! 
Geen vastrecht meer! De volgende 
besparing is dat je minder energie 

nodig hebt voor verwarmen. En in 
combinatie met zonnepanelen ver-
dient een warmtepomp zichzelf nog 
sneller terug!

Zeeuws Klimaatfonds zoekt meer steun bij 
Zeeuws-Vlaamse gemeenten
De overgang naar een duurzaam energiesysteem om de uitstoot van broei-
kasgassen in te dammen wordt een ongekende heksentoer. We beseffen nog 
maar een (heel klein) beetje wat dit allemaal zal betekenen; voor ons eigen huis-
houden, voor de manier waarop we reizen, voor onze voeding, voor de manier 
waarop we werken en producten en diensten maken en leveren. De komende 
jaren kunnen we fl ink aan de bak. 

Zo zullen we afstand doen van aardgas om ons huis te verwarmen en van onze 
auto op benzine of diesel. Onze stroom zal duurzame bronnen komen. De auto 
wordt elektrisch en zelfrijdend. 
Het heeft geen zin om de hakken in het zand te zetten; we moeten vooruit denken 
en daar ook naar handelen. Dat geldt voor elk huishouden, voor elk bedrijf, voor 
de overheid en voor alle gemeenschappelijke voorzieningen die we in de loop van 
tientallen jaren hebben opgebouwd. 

Gelukkig biedt deze ingrijpende ontwikkeling (we noemen dit wel de ‘energie-
transitie’) ook veel kansen en nieuwe mogelijkheden. Technische ontwikkelingen 
om energie te besparen en duurzame energie op te wekken worden steeds uit-
gebreider en goedkoper. Maar er gaan vaak wel een paar jaar overheen voordat 
een nieuwe techniek voor iedereen haalbaar is. Een goed voorbeeld hiervan  zijn 
de zonnepanelen. De prijzen hiervoor 

zijn in 5 jaar tijd fors gedaald. Op een particuliere woning is een set zonnepane-
len in 6-7 jaar terugverdiend. Voor bedrijven is het inmiddels ook aantrekkelijk 

om zonnepanelen te plaatsen. Met de beschikbare stimuleringsregelingen is de 
terugverdientijd eveneens rond 5-6 jaar.

Het Zeeuws Klimaatfonds draagt op eigen wijze bij aan de Zeeuwse energie-
transitie. Het fonds steunt duurzame energieprojecten die zonder een extra 
duwtje in de rug niet of moeizaam tot stand komen. Denk daarbij aan zonnepa-
nelen op scholen, sportaccommodaties of de in Zeeuws Vlaanderen populaire 
‘Postcoderoosprojecten’. Om dit soort projecten voor elkaar te krijgen is veel 
extra inzet nodig van enthousiaste burgers, deskundige adviseurs en fi nanciële 
steun vanuit het Zeeuws Klimaatfonds.

Het fonds kan alleen effectief zijn als het gesteund wordt door regionale partij-
en die fi nancieel bijdragen aan het fonds. De gemeenten Sluis en Hulst hebben 
zich recentelijk bij het fonds aangesloten. Gemeente Sluis compenseert daarbij 
ook 50% van het gasverbruik via het fonds. De gemeente Terneuzen sluit zich na 
de zomer aan bij het Zeeuws Klimaatfonds en onderzoekt de mogelijkheden om 
fi nancieel bij te dragen aan het fonds waarmee de regionale projecten worden 
ondersteund.
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Een dak vol groene stroom
“Kijk wat het oplevert voor de maatschappij”
Terneuzen - De bijna 300 zonnepanelen op het dak van Van der Sneppen 
in Terneuzen zijn goed voor 75.000 kW. De zonnepanelen zijn van Zonne 
Energie Coöperatie Terneuzen. Daarbij zijn 24 deelnemers aangesloten 
waaronder Van der Sneppen. Directeur Adri Scheele roept collega-on-
dernemers ook op om daken beschikbaar te stellen aan dergelijke coö-
peraties. “Kijk wat het oplevert voor de maatschappij en doe het ook.”

268 is het precieze aantal zonnepa-
nelen van de coöperatie. De 24 leden 
ervan wilden allen wél groene stroom, 
maar hadden zelf geen dak waarop 
ze deze konden of wilden plaatsen. 
Zie hier de kracht van het collectief. 
Met behulp van Adrie Neufeglise van 
‘Maak ons regio duurzamer’ werd de 
coöperatie opgericht en de zonnepa-
nelen aangeschaft. “Iedereen koopt 
vervolgens een of meerdere certifi ca-
ten. Hiermee krijg je vijftien jaar lang 
je energiebelasting terug en ook nog 
een bedrag voor de geleverde stroom. 
Ook fi nancieel een interessante keuze 
dus”, aldus Adri.

Energieneutraal werken
Zelf besloot hij nog een stapje ver-
der te gaan. Naast de panelen van 
coöperatie plaatste hij nog eens 150 
zonnepanelen van zichzelf op het 
dak. “Deze panelen leveren nog eens 
35.000 kW op. Samen met de 10.000 
kW vanuit de coöperatie heb ik dus 
45.000 kW groene stroom. Dat is ons 
energieverbruik op jaarbasis en zo-
doende werken we dus in dat opzicht 
energieneutraal.” Hij wijst daarbij op 
de fi nanciële steun vanuit het Zeeuws 
Klimaat Fonds. “Zij gaven een bijdrage 
van 10% in de kosten. Dat was een be-
langrijke stimulans om de investering 
te doen.”

Meer stappen 
Adri heeft de smaak te pakken en ziet 
binnen zijn bedrijf nog meer mogelijk-
heden om energieneutraal te werken. 
Zo zorgt een luchtwarmtepomp voor 
de verwarming. “We hebben ook nog 

infraroodstralers die op gas werken. 
Om dat gasverbruik te compenseren 
overweeg ik om in de nabije toekomst 
zelf een bijdrage te leveren aan het 
Zeeuws Klimaat Fonds. Zij investe-
ren dit in groene projecten, waarmee 
je jouw milieubelasting als het ware 
compenseert.”

Generatie na ons
Over de vraag waarom hij al deze 
inspanning doet, hoeft hij niet lang 
na te denken. “We hopen dat er nog 
een generatie na ons komt, en nog 
één, en nog één...  Het is om die re-
den belangrijk om energieneutraal te 
ondernemen. Daar komt bij dat het 
aanmerkelijk scheelt in de kosten.” 
Adri vertelt dat er nog veel meer da-

ken nodig zijn om in de behoefte aan 
groene stroom te kunnen voorzien. 
“Ik heb ervaren dat het al met al 
weinig moeite kost. Natuurlijk 
kost het wat energie, maar ik 
heb er nu totaal geen om-
kijken naar. Zelf hoopt hij 
op termijn helemaal van 
het gas af te gaan. “Je 
moet een paar idea-
len hebben”, lacht 
hij.
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