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JAARVERSLAG
Een viertal enthousiaste inwoners van de gemeente Noord-Beveland heeft zich het
afgelopen jaar beziggehouden met het onderwerp leefbaarheid: een zoektocht waarbij heel
wat gesprekken zijn gevoerd met de gemeente, de dorpsraden, de Gezamenlijke
Ondernemers Noord-Beveland (GON), de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij
(KNHM), het Zeeuws Klimaatfonds en diverse andere organisaties op of om het eiland.
Het begon allemaal op de conferentie over zonne-energie op 28 november 2012 (zie het
verslag hiervan op de website van de ECNB). Naar aanleiding hiervan organiseerde de
Sociëteit Noord-Beveland een bijeenkomst op 10 december 2012, waarna een werkgroep
ging onderzoeken of het mogelijk is een project 'zonnepanelen op het dak van particuliere
woningen' te realiseren onder het motto 'zonnepanelen haalbaar en betaalbaar'. Tijdens de
bijeenkomst werd ons ook gewezen op het project van het Zeeuws Agrarisch Jongeren
Kontakt (ZAJK): Boer zoekt Buur. Een verslag hiervan vindt u ook op de website van de
ECNB.
Op 27 december 2012 bracht de werkgroep zijn eerste plannen naar buiten. Er werd
contact gezocht met de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en de plaatselijke ondernemers om
een project Zonnepanelen voor Noord-Beveland op zetten. Ook werd besloten hiervoor een
organisatie in het leven te roepen die de gang van zaken met betrekking tot het project
kon begeleiden. De burgemeester had aan het einde van de conferentie in november ons
tenslotte een bedrag van 17.000 euro toegezegd. Op 12 februari werd de Energie
Coöperatie Noord-Beveland opgericht in Lochem; we gebruikten de statuten van 'Lochem
Energie' als leidraad.
De gekozen naam legde te veel nadruk op de energie die nodig is om onze huizen en
bedrijven van warmte en elektriciteit te voorzien. In de statuten zijn onze doelstellingen
ruimer geformuleerd. Daarom is er uiteindelijk gekozen voor een aangepaste naam van de
coöperatie: Energiek Noord-Beveland. Onze bredere doelstelling kunt u vinden op de
homepage van onze website.
In de eerste twee maanden is er intensief overleg gevoerd over diverse aspecten van de
leefbaarheid. We namen kennis van de visie van de gemeente, neergelegd in 'De
Routekaart Noord-Beveland' en de visie van Leen Stavast over de thema´s 'Krimp,
ontgroening en vergrijzing: kans of bedreiging?' Met D'Art Communications in de persoon
van Sandra Dekker werd gesproken over een communicatieplan. Voor de levering van de
zonnepanelen werd eerste aansluiting gezocht bij het project 'Zoneffect' van Zeeuwind in
samenwerking met de ZMf. We gingen op zoek naar mogelijke leveranciers van
zonnepanelen. Er was een gesprek met Daniël Lodders van Saman. Ook is er gesproken
over mogelijke (Noord-)Bevelandse leveranciers, zoals IBZ, Delmeco/Van Gilst en Keijzer.
Uit het overleg met de Zeeuwse Landbouw en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) bleek dat men
hier al ver gevorderde plannen had voor sanering van asbestdaken in samenhang met het
plaatsen van zonnepanelen.

1

Energiek Coöperatie Noord-Beveland
CZAV (Rob Augustijn) gaf aan een bijdrage te willen leveren duurzame projecten op
Noord-Beveland door de verkoop van Green Label diesel, waardoor er van iedere getankte
liter er 5 cent gestort wordt in het Zeeuwse Klimaatfonds. Het Zeeuwse Klimaatfonds
ondersteunt dan hiermee duurzame projecten op Noord-Beveland, waarbij de CO2-uitstoot
wordt beperkt.
De KNHM gaf aan kritisch met ons te willen meedenken over de positionering van de
ECNB: relaties tot de Gemeente, de Sociëteit, de Dorpsraden en andere
samenwerkingsverbanden op Noord-Beveland (bijv. Tafeltje Dekje, de buurtbus, enz.).
Naast al deze gesprekken werd er ondertussen gewerkt aan de uitwerking van het
communicatieplan. Er moest een logo komen, er werd een website gemaakt met een
enquête voor de belangstellenden van zonne-energie. Professionele hulp was hierbij
noodzakelijk. Gelukkig konden we veel in eigen beheer doen.
De coöperatie moest opgetuigd worden. Er kwam een bankrekening bij de Rabobank. Er
waren echter nog maar weinig leden. Het zonnepanelenproject moest in de markt gezet
worden. Daarvoor was wederom overleg nodig met de belangstellenden. Hoe konden we
die allemaal lid maken? Op 5 maart 2013 hielden we hierover een informatieavond in het
dorpshuis 'Onder de Toren' in Wissenkerke. Met 36 aanwezigen bespraken we de keuze
voor de oprichting van de coöperatie en de doelstellingen. Ook bekeken we de uitslag van
de enquête.
Op 11 maart 2013 was er dan de voorlichtingsbijeenkomst van Zoneffect (presentatie van
de ZMf en Saman) over de aanschaf van de panelen. Al snel bleek dat ons aandeel hierin
eigenlijk nihil was. Onze enige bijdrage was een checklist voor de leden. Deelname aan dit
project leverde weliswaar een voordelige prijs van zonnepanelen op, maar de uitwerking
paste helemaal niet in ons plan. In onze optiek was er een rol weggelegd voor het
Installatie Bedrijf Zeeland (IBZ) in Kamperland.
Hierna hebben we ijlings overleg gevoerd met aan de ene kant IBZ en aan de andere kant
met de wethouder van de Gemeente Noord-Beveland (Adri van der Maas) over onze
positie in het zonnepanelenproject. Met welk advies gaan we naar de belangstellenden op
Noord-Beveland? Op 4 april zonden we een brief aan de deelnemers om mee te doen met
Zoneffect. We hadden onze naam tenslotte aan dit project verbonden.
Niet tevreden met de situatie deed ons besluiten naast het aanbod van Zoneffect een
eigen aanbod te realiseren in samenwerking met Delta Duurzaam uit Yerseke (Henk
Verploegh) en IBZ. Het aanbod was in prijs en voorwaarden concurrerend. Uiteindelijk
leverden wij 15 pakketten uit.
Op 23 april presenteerde de gemeente Noord-Beveland zijn visie op de toekomst van
Noord-Beveland m.b.t. de leefbaarheid. Daarbij hield ook de ECNB een toespraak, waarbij
aangegeven werd wat het aandeel van de ECNB hierin kan zijn (speech op de website).
Op 1 mei 2013 werden de afspraken met gemaakt met de KNHM in de persoon van Pieter
Rozema en het Zeeuws Klimaatfonds in de persoon van AD Phernambucq. Met de KNHM
werd een contract gesloten en zij doneerden een bijdrage van 2.500 euro voor de
oprichting van de coöperatie, professionele hulp en communicatie. De verkoop van groene
diesel werd gelanceerd op 21 juni met de Steelband van Apollo bij de pomp van Agrimarkt
in de Cruijckelcreke te Wissenkerke.
Inmiddels hadden we een overleg met de GON, Tom Vermin van de gemeente en zochten
we contact met de dorpsraden van de zes woonkernen van Noord-Beveland.
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In juni werd besloten om in het najaar een ledenvergadering te beleggen om de leden een
beeld te geven van de stappen die inmiddels zijn gezet. Ook werd in samenwerking met
D'Art Communications een flyer ontwikkeld die huis-aan-huis verspreid zal worden.
Samen met de gemeente, de Rabobank en Josje de Koning werd een brainstormbijeenkomst belegd over het thema Actief Burgerschap. Deze vond plaats op 11 juli 2013.
Aangezien er nog geen duidelijke richtlijnen zijn gekomen uit Den Haag komen er
uiteindelijk nog weinig acties. Er zal een vervolg moeten komen op een later tijdstip.
Het project Zonnepanelen is inmiddels geëindigd en geëvalueerd. In het voorjaar van 2014
zal een nieuw project starten in een enigszins gewijzigde vorm. Het eerste project was in
een korte termijn opgezet; nu kunnen we alles wat beter plannen. Besloten werd om met
de deelnemers van het eerste project en eventuele andere bewoners met zonnepanelen
een monitoring op te zetten. De heren Reijnen, Lievaert en Kouwer zijn bereid gevonden
om samen met de ECNB de kar te trekken.
Op 3 september was er in het Zorgcafé een informatieavond over de nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van de WMO en de ouderenzorg. Met een terugtredende
overheid zal hierin veel veranderen. Wellicht dat de ECNB hierbij een rol kan gaan spelen.
De ontwikkeling van de flyer noopt ons de website overeenkomstig aan te passen, zodat er
een gelijke uitstraling is van de coöperatie. Nadat deze gereed is, worden de flyers
verspreid.
In september en oktober is er weer druk overleg met allerlei organisaties: een brainstormsessie met de KNHM met een presentatie van de directeur, Frank van Bussel, een
presentatie bij de GON, op 19 september waren we getuige van het plaatsen van
zonnepanelen op het dak van de biologische boer Steendijk in het kader van het project
'Boer zoekt buur', nadat we waren uitgenodigd bij de presentatie van het project bij de
Provincie en monitoring van de Green Label diesel. Frank van Bussel gaf deze presentatie
ook op de ledenvergadering op 19 november 2013 in het Drenthehuis in Geersdijk.
Ondanks de vele uitnodigingen waren slechts 17 personen aanwezig.
In samenwerking met het Zeeuws Klimaatfonds, die een subsidie verleende van 4.000
euro, werden er door IBZ 116 zonnepanelen gelegd op het dak van de tennishal. Tevens is
er contact gelegd met de voetbalverenigingen over mogelijke bezuinigingen op de
stroomkosten van de veldverlichting en het plaatsen van zonnepanelen op het dak van hun
kantines. Met Tom Vermin van de gemeente is gekeken, of de gemeente hierbij een
helpende hand kon uitsteken. Naar aanleiding van deze activiteiten verscheen er een goed
artikel in de PZC over de bijdrage van de ECNB in duurzaamheid en leefbaarheid.
Op 12 december was de tweede bijeenkomst van de werkgroep Actief Burgerschap.
Daarbij zijn de laatste ontwikkelingen besproken: Cleyenborch zal zich ook met thuiszorg
bezig gaan houden, Carla van der Velden is bezig met een groep vrijwilligers in het ECNBproject 'Samen aan de slag', de ontwikkeling van het winkelgebied bij de C1000 in
Kamperland, een bijdrage van de Rabobank in een digitaal spel in de Biblioservicebus
waarbij 'actief burgerschap' centraal staat en een leefbaarheidsproject van de Rabobank
voor de jeugd.
Na ruim een jaar kunnen we vaststellen dat er veel werk is verzet. Het oprichten en het
vervolgens positioneren van een organisatie in de Noord-Bevelandse samenleving is geen
sinecure. Het leggen van contacten met allerlei gremia vraagt veel overleg en
overredingskracht. Nu de uitwerking van het overheidsbeleid enigszins zichtbaar wordt,
wordt voor de coöperatie langzaam duidelijk welke rol we kunnen spelen.
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Onze contacten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeente Noord-Beveland (B&W, Tom Vermin, Esther van Ham, Janet Janssen
Daalen, Bas Melis en Bart Pouwelse)
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (Frank van Bussel, Pieter Rozema en
Wim Meulmeester)
Rabobank - Rabo Kleine Kernen - FREO (Nathalie Goedhart-Leijnse)
Maatschappelijk Ondernemen (Josje de Koning, tevens adviseur)
Cleijenborch (Geerard Vader)
Delta Duurzaam (Henk Verploegh) en IBZ (Henk Versluijs)
Zeeuwse Milieufederatie en 'Boer zoekt buur' (Ilse Pama en Melissa Ernst)
Zeeuwind (Wiersma)
D'Art Communications (Sandra Dekker)
Dorpsraden (Colijnsplaat, Dorak, Dorpsgemeenschap Kats, Kortgene, Wissenkerke)
Gezamenlijke Ondernemers Noord-Beveland (Hans van Maldegem, Izaak de Regt
en Marianne Wittkamp)
Sociëteit Noord-Beveland (Addie Dees)
Zeeuwse Land- en Tuinbouw Organisatie (secretaris dhr De Regt)
Provincie Zeeland (gedeputeerde Kees van Beveren)
Zeeuws Klimaatfonds (Ad Phernambucq)
CZAV (Rob Augustijn)

Projecten:
•
•
•
•
•

Zonnepanelen op het dak van particuliere woningen in samenwerking met Delta
Duurzaam en IBZ
Monitoring zonnepanelenactie 2013
Verhuur zonnepanelen op daken van huurpanden
'Samen aan de slag' - vrijwilligerspool in de vorm van burenhulp
Green Label diesel - bijdragen voor het Zeeuws Klimaatfonds t.b.v. projecten op
Noord-Beveland

Korte termijnplanning:
•
•
•
•
•
•

Opstellen van een huishoudelijk reglement
Werven van nieuwe leden
Onderzoeken mogelijkheid realisatie zonnepark
Onderzoeken mogelijkheid oprichting van een eilandfonds
Beter benutten van bestaande voorzieningen (o.a. leegstaande gebouwen)
Onderzoek naar de werking van initiatieven op het gebied van Ontmoeting, Vervoer
en Jeugd

Hiermee liggen er voldoende uitdagingen voor de ECNB voor het jaar 2014.

4

