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VAN DE VOORZITTER
George Poel

Het jaar 2020 is voor mijn gevoel erg snel gegaan. Waar we bij de start 
nog talloze ideeën hadden om het in te vullen blijkt het na afloop in één 
woord samen te vatten: Corona. 
Een vakantieplanning had ik vorig jaar nog niet, maar het zou wel eens 
iets langer kunnen zijn en we zouden zeker verder in Europa komen. De 
realiteit is dat het 3 dagen Overijssel en 4 dagen Maastricht werden ofwel 
exact één week vakantie. Doordat we net tegen de grens zaten zijn we 
nog in ‘het buitenland’ geweest, om precies te zijn in Kanne. Wat ons 
opviel was het dringende verzoek om mondkapjes te dragen (in juli). Dat 
deden we uiteraard wel, voor de afstand van 20 meter die we door het 
Hotel aflegden, maar we vonden het toch wel wat ver gaan. Meteen al 
een reden om toch maar in Nederland te blijven. Feit is dat we erg veel 
beleefd en gezien hebben deze 7 dagen, in mijn gevoel meer dan anders 
in een lange vakantie. Een tip dus voor het volgend jaar, kortere uitstapjes 
en dichterbij. 

Voor de ZEK hebben we ons in het afgelopen jaar voorbereid voor de 
toekomst. We hebben stappen gezet om opwekking van veel duurzame 
energie in de toekomst mogelijk te maken. Het daadwerkelijk realiseren 
zal nog veel inspanning kosten en een lange adem vergen, maar 
we bewegen in de goede richting. Wat daarbij wel blijkt is dat grote 
projecten ook veel uren kosten. Ik  nodig eenieder uit, die het leuk vindt 
om aan energie-opwekkingsprojecten te werken, om bij te dragen aan 
deze projecten. Dit kan zowel voor projecten met windmolens als voor 
projecten met zonnepanelen. Waar we in 2020 nog een relatief rustige 
periode hadden voor de uren aan deze windprojecten, zal dit in de loop 
van 2021 waarschijnlijk sterk stijgen. Tijd dus om de kennis, kunde en 
energie bij onze leden, maar ook bij door aspirantleden die jullie kennen, 
te mobiliseren. Diegene die zich nu aanmeldt kan in de eerste helft van 
het jaar nog rustig starten, maar zal daarna de activiteiten waarschijnlijk 
aardig zien toenemen. 
Intussen is Thecla alweer gespot op Nederlandse bodem. Daarnaast ziet 
het ernaar uit dat we stap voor stap weer in het normale leven terug 
gaan komen. Reden genoeg dus om 2021 positief in te gaan. Op een goed 
jaar met veel duurzame energie voor ons allen. 
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OP ZOEK NAAR DRIE NIEUWE BESTUURSLEDEN
Antonet Warger

De ZEK is ambitieus. Het streven van de ZEK is om elk huis in de 
Zaanstreek te voorzien van lokaal opgewekte energie. Het bestuur staat 
dus voor een grote taak, namelijk het uitbreiden van op te wekken 
duurzame energie, waarvan 50% lokaal eigendom is van onze leden. 
Daarom onderkennen wij de noodzaak om ons bestuur te versterken 
met twee leden. Wij hebben op dit moment een windmolen en twee 
zonnedaken in eigendom, waarin de leden investeren tegen 3% rente op 
jaarbasis.

Wil jij je inzetten voor het mede-realiseren van nieuwe windmolens en 
zonnedaken?
Ons bestuur bestaat op dit moment uit vijf leden, te weten de voorzitter 
(George Poel), de secretaris (Antonet Warger) , de penningmeester (Koen 
Buning), Jos Berkhout (deskundige op het gebied van windenergie) en 
ICT-er Kees Bank. Het bestuur wordt versterkt met Bas Jansen. Bas is 
deskundige op het gebied van zonne-energie. 
Een keer in de zes weken komt het bestuur bij elkaar in de Wormerveerse 
Vermaning (19:30 – 21:30) en bespreekt dan de voortgang van de 
verschillende acties, die de bestuursleden hebben uitgevoerd.
Mocht je een bijdrage willen leveren aan het verduurzamen van onze 
regio en aan het realiseren van het klimaatakkoord in 2030, dan zit je bij 
ons goed! O ja, het bestuur bestaat uit vier mannen en een vrouw en de 
gemiddelde leeftijd ligt rond de 50. Dus als je als vrouw en jonger dan 50 
geïnteresseerd bent, ook van harte welkom!   
Voor meer informatie kan je contact opnemen met onze voorzitter 
George Poel via zijn mailadres voorzitter@zaanse-energie-kooperatie.nl
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EEN ZOOM-BIJEENKOMST VOOR ONZE LEDEN
EEN PEILING NAAR INTERESSE

       Antonet Warger

Het Coronavirus is nog steeds onder ons aanwezig. Ons geduld wordt 
aardig op de proef gesteld en door Corona konden wij in 2020 helaas 
geen informatiebijeenkomsten voor onze leden organiseren. Desondanks 
ontstaan veel creatieve ideeën, oplossingen en mogelijkheden.
Een van de mogelijkheden die wij willen onderzoeken is of onze leden 
geïnteresseerd zijn in een informatiebijeenkomst via ZOOM. Wij zouden 
graag een bijeenkomst willen verzorgen over een van de interessante 
onderwerpen die uit de voorjaarsenquête naar voren zijn gekomen,  
te weten: informatie over toekomstige duurzame projecten rondom 
energiebesparing en zon- en windenergie.

Als je geïnteresseerd bent in deze ZOOM-bijeenkomst, stuur dan voor  
31 januari je naam op naar de secretaris van de ZEK, Antonet Warger. 
Haar mailadres is antonet.warger@zaanse-energie-kooperatie.nl
Bij voldoende interesse volgt via de mail verdere informatie over de 
spreker, de dag en het tijdstip van de bijeenkomst. 
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ZOMAAR EEN GIFT
Kees Bank

Als je voor de ZEK al gruime tijd bezig bent zijn er vaak onverwachte 
wendingen. Vaak zijn die wendingen teleurstellend. Zo kunnen er 
bijvoorbeeld door tegenvallers op een zestal prachtige daken geen 
zonnepanelen worden gelegd. Tegenvallers - zoals het verminderen van 
de SDE+-subsidie, de aansluitkosten op het net, de melk die misschien 
zuur wordt, de dakconstructies, asbest enzovoort.

De ZEK werd wel aangenaam verrast door de gift van een organisatie van  
twaalf zonnepanelen die over waren van een groter project. Of wij daar 
belangstelling voor hadden. Ja, natuurlijk wel.
Helaas bleek de meegeleverde inverter kaduuk. Gelukkig dat wij een 
buffer hebben (door ons Windpaardje bij elkaar gedraaide centjes) zodat 
een nieuwe inverter kon worden aangeschaft.

De zoektocht naar een organisatie op duurzaam gebied die het bestuur 
de panelen wilde aanbieden viel niet mee. Probleem was de lokatie 
waar deze organisaties gevestigd waren. Zij zaten in vestigingen waar 
ze onderhuurden en een totaalbedrag betaalden voor huur en energie. 
De opgewekte energie zou dus niet ten goede komen aan de uitgekozen 
organisatie, maar in de zak van de verhuurder verdwijnen.

Uiteindelijk na veel omzwervingen van 
het bestuur konden de panelen op het 
dak van het schooltje De Overhaal in 
Krommeniedijk een plaats vinden.
Een schooltje omdat de ZEK ook via 
het onderwijs voorlichting wil geven, 
zie hiervoor onze energiekist voor 
groep 8. Het bleek dat veel scholen in 
de Zaan al zonnepanelen op het dak 

hadden liggen. De Overhaal had dit geluk niet gehad.
De panelen en de aansluitingen zijn verzorgd door installatiebureau Kevin 
Boon in Wormerveer, zodat alles pico bello aan de voorschriften voldoet.
De panelen leveren inmiddels stroom op, helaas kon door het virus 
geen feestelijke opening plaats vinden. Omdat niemand meer op het 
schoolplein wordt toegelaten.  Maar in 2021 wellicht toch nog mogelijk.
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Stichting Urgenda is een organisatie voor innovatie en duurzaamheid 
die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke 
organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. Dat doen zij 
aan de hand van hun visie 2030, uitgewerkt in een concreet actieplan 
en projecten. De stichting is een initiatief van Marjan Minnesma en 
hoogleraar Jan Rotmans. Volgens Urgenda kan Nederland een volledig 
duurzame energievoorziening realiseren in 2030.

Op de website van Urgenda: www.urgenda.nl staat veel 
wetenschappelijk onderbouwde informatie over energiebesparing en 
verduurzaming. Ook de energiebesparing in je eigen woning levert een 
vollere portemonnee op en bovendien een groot aandeel in de reductie 
van de CO2-uitstoot. 

Urgenda noemt een paar mogelijkheden om binnen je eigen woning 
behoorlijk wat energie te besparen: folie achter de radiator bevestigen, 
een energiebesparende douchekop aanbrengen, ledlampen gebruiken, 
deuren dicht en lichten uit als je niet in een vertrek of thuis bent, koken 
op een inductiekookplaat, enkel glas vervangen door HR++ glas. Je hoeft 
dus niet perse een warmtepomp en/of zonnepanelen aan te schaffen.

Urgenda wil – naast bovenstaande besparingsmogelijkheden – mensen 
verleiden om de cv-ketel, die vaak op 80-90 graden staat, op 60 graden te 
zetten. Dit kan zonder verlies van comfort en je bespaart  per jaar zeker 
70 euro per huis. 
www.zetmop60.nl is de site die je kan bezoeken, waardoor je aan 
de hand van een instructiefilmpje kan zien, hoe je jouw Cv-ketel kan 
verlagen tot 60 graden. 

Wij zijn benieuwd 
naar de realisatie van 
de energiebesparing 
in de woningen van 
onze leden. Stuur 
een stukje in voor 
de volgende ZEK-
krant naar onze 
redacteur Kees Bank: 
kees.bank@zaanse-
energie-kooperatie.nl

‘The people, who are crazy enough to think they can change the world 
are the ones who do’

TIPS VOOR ENERGIEBESPARING EIGEN WONING
Antonet Warger
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Wat we sinds lange tijd al op het netvlies hadden, is nu een breed 
gedragen uitgangspunt: Om de  klimaatverandering tijdig te 
keren, dienen we onze CO2-uitstoot te beperken. Het gebruik van 
energiebronnen zoals kolen, olie en gas dient drastisch verminderd 
te worden. Vanuit de ZEK gaan we bij duurzame energie voor zon- en 
windenergie. Wanneer je de discussie volgt over alternatieve energie, 
dan komen daar ook andere oplossingen langs.  
Om die reden maar eens een (kort) overzicht wat we nu hebben en hoe 
we tot de gewenste duurzame energieproductie komen.

Voor elektra geldt dat de huidige situatie is dat we bijna 17% (2018) 
of bijna 19% (2019, bron CBS) met behulp van hernieuwbare energie 
maken. In het klimaatakkoord staat dat we dit in 2030 tot 70% hebben 
verhoogd. Er is dus nog wat te doen!

Wanneer we die 19% (blauwe deel van 2019 schijf) eens in detail 
bekijken dan wordt het interessant.

De duurzame bronnen blijken niet alleen wind en zon, maar ook 
biomassa en een klein beetje waterkracht.
Die biomassa wordt nu door de meeste partijen als minder duurzaam 
beschouwd. De opgenomen koolstof door de boom komt dan toch vrij 
als CO2 in de lucht, los van de hoeveelheid fijnstof. Doel is dus de groei 
van zon en wind en tegelijkertijd de afname van biomassa.

Naast deze bronnen is er ook stroom uit kernenergie. Voor de CO2-
vermindering is dit een schone brandstof. Het aandeel van kernenergie is 
nu even groot als dat van zonne-energie, dus niet verwaarloosbaar klein. 
De voorstanders van kernenergie willen dit even hard laten groeien als de 
energie uit zon en wind.  
Om dit te realiseren zijn meerdere nieuwe kerncentrales nodig. Dit stuit 
op een aantal problemen:
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1.  Het ontwikkelen van een kerncentrale duurt lang. De praktijk van de 
nu opgeleverde kerncentrales is dat de doorlooptijd 15 jaar of langer is. 
Voor het creëren van die 70% duurzame stroom in 2030 is dat minimaal 
5 jaar te laat. 

2.  De stroom uit de kerncentrales is prijzig. De eigenaren van de 
nieuwste centrale in Engeland gaan uit van €0,11/kWh. Zoals altijd zijn 
er rapporten te vinden die aangeven dat het goedkoper kan, maar deze 
rapporten zijn schaars en het is papier t.o.v. de werkelijkheid van de net 
gebouwde centrale in Engeland. De prijs van zon- en windenergie per 
kWh wordt op ongeveer de helft hiervan ingeschat. Aanbestedingen van 
de nieuwste windparken op zee bevestigen deze inschatting.

3.  Kernenergie heeft een risico met afval en met kernrampen. De kans op 
dit laatste is klein, het effect is wel dat op de schaal van Nederland dan 
een groot deel geraakt wordt en mogelijk voor langere duur onbruikbaar 
wordt. 

Kosten inschatting duurzame energie (Bron NVDE)
Zon- en windenergie hebben bovenstaande nadelen niet. Ze kunnen 
op korte termijn gerealiseerd worden tegen lagere kosten. Alleen al 
om die reden is het zeer verstandig om hier op dit moment vol op 
in te zetten. Daarbij geldt dat de installaties voor zon en wind een 
levensduur van 15-25 jaar hebben, dit in tegenstelling tot de huidige 
centrale opwekinstallaties die voor 50 jaar of langer worden neergezet. 
Na die 15-25 jaar kan een keuze gemaakt worden voor nieuwe zon- en 
windtechnologie met lagere kosten of andere op dat moment preferente 
technologieën. Deze flexibiliteit in de tijd is daarmee een extra voordeel 
van zon en wind.
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Bij gebruik van zon en wind voor 70% van onze elektra in 2030, hebben 
we nog wel een grote  uitdaging. De variantie in de opbrengst door de 
tijd is hoog, dit in tegenstelling tot b.v. de genoemde kerncentrales. We 
zouden zomaar op een sombere windstille dag/nacht zonder energie 
komen te zitten. Dat kunnen we ons uiteraard niet veroorloven. Daarmee 
wordt opslag van energie het eerst volgende vraagstuk dat we met 
prioriteit op dienen te lossen. Het gaat hier zowel om opslag van energie 
gedurende een etmaal als opslag van energie over een jaar heen. Over 
de vele opties die hiervoor zijn, een overzicht in de volgende ZEKkrant.

We zitten in een ontwikkeling van fossiele energie naar duurzame 
energie.  
Bij deze omschakeling is het eindpunt dat we energie hebben voor 
een lage prijs, zonder dat dit schadelijke gevolgen heeft zoals CO2 of 
fijnstofuitstoot. Gezien de technologische ontwikkelingen in duurzame 
energie en de aandacht die ervoor is, gaan we dit einddoel zeker 
realiseren. Of dat 2050, 2040 of 2060 wordt is nu nog niet duidelijk. Wel 
is helder dat meer aandacht, lees onderzoek en ontwikkelingsgeld, tot 
versnelde ontwikkelingen van opwekking, opslag en zuinig gebruik van 
duurzame energie leiden. De vele berichten over nieuwe ontwikkelingen 
op dit terrein zijn daar nu reeds het bewijs van. 

Voor wie wil zien wat er op dit moment aan duurzame energie 
opgewekt wordt, is er www.energieopwek.nl   Deze site geeft van de 
duurzame bronnen aan hoeveel er op dit moment aan energie wordt 
opgewekt. Zij gebruiken daarbij een brede waaier aan energiebronnen, 
inclusief warmtepompen (creëren energie uit omgevingswarmte) en 
afvalcentrales. 
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ZEK-WETENSWAARDIGHEDEN

Algemene Ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering zal  in de Vermaning, Zaanweg 57
in Wormerveer worden gehouden. Wij zullen wachten tot de vaccina-
tiecampagne goed op dreef is. Er zullen wat bestuurswisselingen plaats 
vinden. Heb je er zin in, meld je dan aan !

Zonneveldt en White Ranch
De rentebetalingen zijn eind december 2020 uitgevoerd. Er is per project 
een overboeking uitgevoerd.

Contributie
Wij bevinden ons weer in een nieuw jaar en dat betekent dat
er weer contributie zal worden geïnd. Leden/donateurs die geen
incassocontract hebben getekend wordt vriendelijk verzocht
10 Euro op rekeningnummer NL61 TRIO 02547.06.584 van
de Triodos-bank tnv Zaanse Energie Koöperatie te storten. 
De incasso’s zullen in de maand april worden uitgevoerd.

Kopij
Kopij voor de krant (daar zijn wij altijd blij mee !) kun je sturen
naar onze postbus of mailen naar contact@zaanse-energie-
kooperatie.nl. De redactie behoudt het recht voor plaatsing te
weigeren en stukken in te korten.
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Bij duurzame energie hebben wij als ZEK van oudsher de positieve 
beleving dat we uit de natuur ‘gratis’ energie van wind en zon 
kunnen oogsten. Nu de opwekinstallaties groter worden, met grotere 
windmolens en hele weides vol zonnepanelen, is ook aandacht voor de 
lasten van energieopwekking nodig. 
Als start eerst maar eens waarom we energie opwekken. Simpel gezegd 
is dit voor onze welvaart. 
Hoe meer we gebruik maken van machines en computers voor onze 
producten en diensten hoe meer energie we gebruiken en hoe meer 
welvaart we krijgen. Zonder het overvloedige gebruik van onze 
energiebronnen zouden we nu nog in armoede leven. Wanneer we 
verspilling uitbannen via energiebesparings- programma’s, dan kan de 
vraag verminderd worden. Maar uiteindelijk houden we nog steeds een 
grote behoefte aan energie over.

In het verleden zijn we met de 
lasten van energievoorziening 
ruim omgegaan. Zo was in de 
50’er jaren in Londen de smog 
een levensgroot probleem (zie 
foto), in 1952 vielen in Londen 
in één week 12.000 extra doden 
als gevolg van de grote smog van steenkolenstook. 

Andere energiebronnen geven andere overlast. Bij kernenergie zijn 
Chernobyl en Fukushima de bekendste voorbeelden. 
Voor olie en gas vormt CO2 de opwarming van de aarde met allerlei 

soorten gevolg schade het voorbeeld. 
In het verleden waren we blijkbaar 
bereid om voor de lusten van energie en 
welvaart veel te accepteren ……
Bij moderne schone energie willen we 
uiteraard de lasten sterk verminderen. 
Dat geldt voor het directe effect en voor 
het effect op termijn. Voor zon en wind 
zijn de directe lasten het landschap 

effect en het geluid. Indirect wordt de opruiming van de installatie bij 
einde levensduur genoemd. 
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LUSTEN EN LASTEN DUURZAME ENERGIE- 
OPWEKKING

George Poel

Vat om hoog 
radiaoactief af-
val op te bergen 
Foto: Kees Bank



Om landschap effecten te beperken is er een scala aan maatregelen. 
Daarbij zijn gebruik van grote daken, inpassing in landschaplijnen 
(snelwegen/rondwegen, kanalen) en afschermen van het zicht 
(bomen en struikenomplanting) de voornaamste. Het geluid wordt 
met verbeterde technieken en wettelijke afstanden van de gebouwde 
omgeving beperkt. 
Voor de effecten op termijn geldt dat de installaties in 15-25 jaar 
technisch verouderd zijn en dan uit het landschap verdwijnen. Voor 
de afvalverwerking zijn de problemen overzichtelijk. De hoeveelheid 
herbruikbaar materiaal is nu al zeer hoog. Zijn we over 20 jaar in de 
circulaire maatschappij beland dan zijn de laatste reststoffen naast prima 
scheidbaar ook weer verwerkbaar. 

Waar het in de komende jaren om gaat is de lasten van nieuwe molens 
en zonnevelden overzichtelijk te houden. Dit doen we door met 
omwonenden de keuzes te maken voor de beste inpassing. Daarnaast 
geldt dat bewoners die lasten overhouden als eerste in aanmerking 
dienen te komen voor de voordelen ofwel de opbrengsten van de 
duurzame energie. 
Wat we niet kunnen creëren is een energieopwekking zonder effecten 
op de omgeving. Wat we wel kunnen is het totaal van de lasten en lusten 
een positieve uitkomst geven. 
Daarbij is zeker dat die uitkomst zeer veel positiever is dan de lusten- en 
lasten- verdeling van de oude energiebronnen.

11

LUSTEN EN LASTEN DUURZAME ENERGIEOPWEKKING



Door: Rijksuniversiteit Groningen, Grauwe Kiekendief -Kenniscentrum 
Akkervogels KA, Scheemda en Wageningen Environmental Research.

Het opwekken van duurzame - niet van fossiele brandstoffen afhankelijke 
- energie neemt momenteel sterk toe. Veelal wordt gedacht aan de aan-
leg van zonneparken. Voor de provincies Groningen en Noord-Holland is 
middels literatuurstudie de kennis over de voor- en nadelen van zonne-
parken op biodiversiteit en bodemkwaliteit in kaart gebracht.
Gedeputeerde van de provincie Groningen Henk Staghouwer zegt over 
deze studie: ‘We vinden het belangrijk dat zonneparken op een zo 
natuurlijk mogelijke manier in het landschap ingepast worden. Over het 
effect van zonnepanelen op de bodemkwaliteit en biodiversiteit is nog 
weinig bekend. Vandaar dat we opdracht hebben gegeven voor dit groot-
schalig wetenschappelijk onderzoek’.
Tot en met 2025  gaan de onderzoekers bij vijftien zonneparken de bo-
dem, begroeiing, insecten, zoogdieren en vogels monitoren. Het doel van 
het onderzoek is te komen tot de meest optimale inrichting en beheer 
voor biodiversiteit en bodemkwaliteit.

Als zonneparken worden aangelegd in een gebied met van origine zeer 
lage natuurwaarden (bijvoorbeeld intensief landbouwgebied) kan dit een 
voordeel betekenen voor de biodiversiteit. Andere voordelen zijn, als 
het zonnepark een ecologische inrichting kent (bijvoorbeeld kruidenrijk 
grasland en relatief veel ruimte tussen rijen zonnepanelen), en als het 
zonnepark extensief beheerd wordt (bijvoorbeeld extensief maaibeheer 

in plaats van begrazing door schapen). 

Onderzoeksleider namens de RUG dr. Ray-
mond Klaassen: ‘Hierbij hebben we extra 
aandacht voor boerenlandvogels. 
Dit is een soortgroep die het zwaar heeft 
en waarvoor de aanleg van zonneparken 
mogelijk een extra bedreiging vormt. 
Op één van de plekken waar dit najaar een 
groot zonnepark gerealiseerd wordt, heb-
ben we een eerste meting gedaan. 
Er blijken graspiepers, gele kwikstaarten en 

blauwborsten voor te komen. Hoe reageren deze vogels op een opstelling 
met meer ruimte tussen de zonnepanelen en een ecologisch beheer? De 
uitdaging is hoe we met een ecologische inrichting van zonneparken een 
plus op het leefgebied van boerenlandvogels kunnen zetten’.
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Volgens Klaassen speelt de ruimtelijke inrichting van zonneparken hier 
een rol in. ‘Als je zonneparken op een andere manier in kan richten, met 
bijvoorbeeld meer ruimte tussen de panelen, dan kunnen ze wellicht 
juist het leefgebied van akkervogels verbeteren. Het kunnen dan plekken 
worden waar ze voedsel kunnen vinden, of zelfs kunnen broeden’.

Een ander voordeel is dat er – na plaatsing van de panelen – een 
oase van rust ontstaat. Er gebeurt verder helemaal niets en de natuur 
kan volop zijn gang gaan. En als dan het park aan het oog van de 
omwonenden onttrokken is, bessenstruiken en bij- en vlinder vriendelijke 
kruiden en bloemen worden geplant aan de zijlijnen van het zonne-park 
doet iedereen zijn best om biodiversiteit en bodemkwaliteit een zetje in 
de goede richting te geven.
Ongetwijfeld kleven er ook nadelen aan de aanleg van zonneparken. 

‘Het systeem van 
subsidies is erop 
gericht om zoveel 
mogelijk groene 
stroom te produceren 
op zo weinig mogelijk 
grond’, aldus David 
de Jong, zonnepark-
ontwikkelaar van 
Solarfields. De panelen 
worden strak tegen 
elkaar geplaatst, 

waardoor zon en regen de bodem niet bereiken, wat de bodemkwaliteit 
en biodiversiteit niet ten goede komt. Als je zonneparken ecologisch 
verantwoord wilt inrichten, dan zal een aanvullende subsidiepot 
noodzakelijk zijn. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen 
ontwikkelaars de overheid verzoeken om de subsidiestructuur anders in 
te richten, zodat zonnepanelen en biodiversiteit wél samen kunnen gaan.

Voor wie geïnteresseerd is in meer informatie kan deze link openen:
Bron: https://zoninlandschap.nl/nieuws/i168/literatuurstudie-
ecologische-inrichting-zonneparken
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