Verslag van de bijeenkomst met deelnemers aan de conferentie : “zonnepanelen op NoordBeveland voor iedereen haalbaar en betaalbaar” op 10 december 2012 in “Land –en
Zeezicht”te Kamperland. Aanwezig : 31 personen.
1. Opening : voorzitter van sociëteit Noord-Beveland , Bert Sandee, opent deze
bijeenkomst en zegt blij te zijn met de grote opkomst. De sociëteit heeft het startsein
gegeven voor zonne-energie op Noord-Beveland door een conferentie organiseren
en dit is een vervolg voor mensen die wellicht zonnepanelen willen aanschaffen en
mensen die wat willen doen.
2. Er volgt een kennismakingsrondje, waaruit blijkt de diverse mensen mee willen
helpen om het initiatief over te nemen en velen willen gewoon zonnepanelen op hun
dak.
3. Terugblik op de conferentie : opgemerkt wordt dat er weinig jongeren aanwezig
waren, overdag was dat misschien moeilijk i.v.m. werk maar ’s avonds had gekund.
Anderzijds wordt gezegd dat jongeren hun informatie van internet halen. Het is Thijs
van de Velden niet duidelijk wat het doel van de coöperatie is : alleen zonnepanelen
inkopen of nadenken over andere initiatieven. De voorzitter antwoordt dat dat niet
door de sociëteit is uitgekristalliseerd. Wellicht dat dat vanavond duidelijk wordt.
Leen Stavast zegt dat hij resultaat wil zien t.a.v. zijn eigen energierekening. Rob
Bakker is van mening dat hij te weinig informatie heeft en dat een coöperatie daar bij
zou kunnen helpen, naast belangenbehartiging en een gezamenlijk voordeel. De heer
Stuut heeft al 10 jaar panelen ( via Zeeuwind en al eens vervangen) en ziet zijn meter
teruglopen ! Hans Jager vertelt van de voorgesprekken en dat is geconstateerd dat er
verschillende groepen zijn : mensen die het zelf kunnen betalen, zij die in een
huurwoning wonen en diegenen die willen maar niet kunnen betalen, bedrijven,
verkeerde daken. Voor al deze mensen willen we zonne-energie mogelijk maken. Een
coöperatie zou uit moeten zoeken hoe dat allemaal mogelijk is.
4. Doelstelling van een coöperatie : er wordt geïnventariseerd hoeveel particulieren
zonnepanelen willen : dat zijn er 18 , het aantal bedrijven is 7. Hierna wordt
geïnventariseerd wat de wensen zijn :
Informatiebehoefte is er voor wat betreft : vergunningen,geschiktheid van het
dak,kosten, voordelen van een collectieve inkoop en wat zijn de ervaringen in de
praktijk. Er bestaat ook een project Boer zoekt Buur van het ZAJK (Zeeuws Agrarisch
Jongeren Kontakt), Kees Steendijk en Robert Sandee hebben grote oppervlakten
schuurdaken en zoeken buren die mee willen doen ( financieel). In het project
betalen de buren 250 euro en krijgen goederen ter waarde van 300 euro (
groente,aardappelen, fruit, etc)
Hierna wordt het gezamenlijk belang van de groep “particulieren” en
“bedrijven”geformuleerd : inkoop,advies,onderhoud, plaatsen,belangenbehartiging,
eventuele financiering en de mogelijkheden voor subsidie. De coöperatie i.o. zal deze
zaken onderzoeken en met een aanbod komen richten de belangstellenden, niet
alleen de aanwezigen op deze avond maar ook alle deelnemers aan de conferentie en
via een nieuwsbrief en het gele krantje. In de voorbereidingsgroep zitten Hans Jager,
Thijs van der Velden, Rob Hubrechsen en Leen Stavast, zij worden op termijn
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bijgestaan door Wim Meelmeester (KNHM) . De groep zal later de opdracht krijgen
een organisatiestructuur te ontwikkelen, zodat er ook een slag kan worden gemaakt
naar andere onderwerpen. Men gaat er dan vanuit aan te sluiten bij de behoeftes van
de inwoners op Noord-Beveland. Actief burgerschap en betrokkenheid van en bij het
hele “eiland” is de basis.
5. Na een koffierondje neemt de voorzitter het woord en zegt, we hebben
zonnepanelen gekozen als methode om mensen enthousiast te maken in ons
plattelandsgebied. Als dat lukt en de levendigheid is er, dan kunnen ook andere
onderwerpen aan de orde komen, denk aan openbaar vervoer en zorg. NoordBeveland is klein en overzichtelijk, samen kunnen we veel voor elkaar brengen. Wim
Meelmeester is aanwezig namens de KNHM, een onafhankelijke vereniging met een
ideële doelstelling: het realiseren van projecten die de kwaliteit van de leefomgeving
verbeteren. KNHM ondersteunt mensen die hun buurt, wijk of streek willen
verbeteren. Het gaat daarbij om ideeën en projecten van burgers,
vrijwilligersorganisaties en ideële organisaties. Voor het realiseren van deze missie is
geld beschikbaar dat afkomstig is uit o.a. aandelen in Arcadis. . Waar projecten die
passen binnen de doelstelling het nodig hebben, kan de KNHM ondersteuning
beiden. De heer Lievaart vraagt welke ondersteuning dat is. Wim zegt dat als de vier
mensen die zich nu hebben aangemeld hulp nodig hebben bij de structuur of opzet,
dan kan vanuit Arnhem ( hoofdvestiging) hierbij worden geholpen, door menskracht
ter beschikking te stellen of advieskosten te betalen. Dat is een mooi aanbod. Mark
Faasse zegt dat we nu één doel moeten hebben, waarop Rob Bakker zegt dat als er
binnen de coöperatie gemeenschapszin is de overstap naar andere onderwerpen,
niet zo moeilijk is.
6. Wat verder ter tafel komt : Marjo Buijze heeft indertijd vergunning moeten aanvragen
om panelen op het dak te leggen, is dat nog zo ? In het gesprek dat we vooraf met de
gemeente hebben gehad, is gezegd dat dat niet meer nodig is.
Mark Faasse merkt op dat er momenteel ook platen met zonnecellen zijn en
dakpannen met cellen. Het overdenken waard.
De heer Lievaart zegt dat je ook een andere meter nodig hebt bij zonnepanelen
Jaap Brilman wijst op de “gemeentelijke winkel” Voorstraat 38a te Wissenkerke, waar
op iedere eerste dinsdag van de maand de deuren open staan van 19.00 tot 21.00
uur, naast zonne-energie zijn er ook andere duurzame zaken te zien.
Kees Steendijk vindt dat je geen dingen moet doen waar anderen mee bezig zijn, de
voorzitter zegt dat waar dat kan aangehaakt kan worden bij anderen als dat voordeel
oplevert.
Tot slot bedankt Bert allen voor de aanwezigheid en de levendige discussie en wenst
de mensen die aan de slag gaan veel succes toe. De sociëteit blijft het goed volgen.
Om 22.00 uur komt een eind aan deze inspirerende avond.
Wissenkerke 11 december 2012.
Addie Dees- de Looff, secretaris sociëteit Noord-Beveland.

2

