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UITGAVE VAN DE ZAANSE ENERGIE KOÖPERATIE ZAANWEG 57, 1521 DM WORMERVEER

De Zaanse Energiekrant
wordt uitgegeven door de
coöperatieve vereniging Zaanse Energie
Koöperatie u.a.
Deze vereniging heeft tot
doel het bevorderen van
het gebruik van
windenergie en andere
vormen van duurzame
energie en het op
milieuvriendelijke wijze
produceren van energie.
De Koöperatie heeft
diverse projecten zoals het
beheer van een windturbine en twee zonnedaken,
waardoor de leden bijdragen aan de productie van
schone duurzame stroom
door gebruik van wind- en
zonne-energie.

COLOFON
Bestuursleden Z.E.K.
Thecla Graas - voorzitter
e-mail: thecla.graas@zaanse-energie-kooperatie.nl
Antonet Warger - secretaris
e-mail: antonet.warger@zaanse-energie-kooperatie.nl
George Poel - lid
e-mail: george.poel@zaanse-energie-kooperatie.nl
Ruud Sweering - lid (zonsectie)
e-mail: ruud.sweering@zaanse-energie-kooperatie.nl
Jos Berkhout - lid (windsectie)
e-mail: jos.berkhout@zaanse-energie-kooperatie.nl
Artikelen voor deze Energiekrant komen van
Antonet Warger, George Poel, Thecla Graas, Ruud Sweering.
Foto op de voorpagina: Tom Kisjes
Illustraties: Pixabay.com
De Zaanse Energie Koöperatie is te bereiken op:
Zaanweg 57, 1521 DM Wormerveer
Postbus 114,1520 AC Wormerveer
tel. 06-33800429
e-mail: info@zaanse-energie-kooperatie.nl
energie@zaanse-energie-kooperatie.nl

De Zaanse energiekrant per
mail scheelt kosten, moeite
en PAPIER.
Wilt u, wanneer u de krant
nog in papieren
versie krijgt, uw mailadres
sturen aan:
info@zaanse-energiekooperatie.nl?
Hartelijk dank alvast
weer voor uw
medewerking.

Onze websites zijn:
www.zaanse-energie-kooperatie.nl en
www.zaanse-energie.nl
Facebook:
https://www.facebook.com/ZEK-232156320282518/
De contributie bedraagt minimaal € 10,- per jaar.
Voor leden is de weer opeisbare inleg aan de ZEK € 50,-.
Giften zijn ook welkom.
Betalingen overmaken naar ons rekeningnummer
NL61 TRIO 02547.06.584 van de Triodos-bank.
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Thecla Graas
Het afgelopen jaar heb ik samen met mijn man Benno geprobeerd naar
Siberië te reizen met onze Enfield-motor. Helaas kwamen we al na 4
dagen voor een dichte grens tussen Oost-Duitsland en Polen, uiteindelijk
hebben we toch nog een mooie rit kunnen maken van zeven maanden
door met name Scandinavië en de Baltische Staten.
We hebben weer mooie mensen ontmoet en veel in de natuur vertoefd
waar de elementen wind, zon en regen ons veel parten hebben gespeeld.
Prachtig, we hebben erg genoten en voelen ons weer opgeladen ondanks
dat we de eigenlijke bestemming niet hebben kunnen bereiken.
Terwijl wij genoten van de vrijheid heeft het achterblijvende ZEKbestuur (Jos en Antonet) zijn stinkende best gedaan om verdere stappen
te realiseren naar een duurzamere Zaanstreek. Ik wil hierbij George
Poel en Koen Buning bedanken voor hun ad interim voorzitter- en
penningmeesterschap en Kees Bank bedanken dat hij nog een jaartje
extra in het bestuur heeft plaatsgenomen. Voor allen: dank jullie wel!
Ik ben blij om weer in het bestuur terug te zijn. Ik hoop samen met
de (nieuwe) bestuursleden weer volgende stappen te maken in het
verduurzamingsproces van onze Zaanstreek. We werken stap voor stap
de verschillende ideeën uit en zodra ze realiseerbaar blijken, wordt het
kenbaar gemaakt aan jullie, leden. Er is namelijk in het klimaatakkoord
afgesproken dat 50% van de productie van de hernieuwbare opwek op
land in handen komt van de lokale omgeving (inwoners en bedrijven).
We willen graag volgende stappen zetten, waarbij we jullie als donateurs
en leden nodig hebben om de 50% participatie waar de Regionale
Energiestrategie naar streeft te kunnen realiseren!
Dus jullie, leden, donateurs en Zaanse Energie-afnemers zijn belangrijk
voor ons als coöperatie.

Alleen samen met jullie, jong en/of ouder, kunnen we nieuwe stappen
zetten ter verduurzaming van onze eigen streek. Het bestuur wil graag
met jullie het heft in handen nemen om samen bij te dragen aan een
toekomstbestendige wereld!!

WELKOM RUUD SWEERING (NIEUW BESTUURSLID)
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Ruud Sweering

Ik ben 53 jaar oud; geboren in Hoorn, de mooie stad aan het
Markermeer.
Ik heb de volgende opleidingen gevolgd: HTS Elektrotechniek
(zwakstroom) en Bedrijfskunde.
Momenteel ben ik werkzaam als senior-adviseur transportveiligheid bij
de Amsterdamse stadsvervoerder GVB.
Mijn Focusgebied bij de ZEK zijn zonneprojecten.
Woonsituatie: samenwonend in een Nul-op-de-meterwoning in de
Westerwatering te Zaandam.
Hobby’s: popconcerten bezoeken (de wat heftigere soort) en elektrische
gitaar spelen. De meest recente clip waarin ik figureer:
https://www.youtube.com/watch?v=Ys-iweowda8
Motivatie om bestuurslid te worden: In de afgelopen jaren heb ik met
mijn partner veel door de Zaanstreek gefietst. Vaak zagen wij grote
daken, waarvan we het jammer vonden dat er nog geen zonnepanelen
op lagen. Op een gegeven moment zag ik het (zon-)licht en realiseerde ik
me, dat ik de ZEK kon helpen om projecten van de grond te krijgen die die
daken vol gaan leggen met zonnepanelen en zodoende onze Zaanstreek
van veel meer duurzame energie gaan voorzien.

ENERGIETRANSITIE, KOSTEN EN INNOVATIES
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George Poel
Mensen die sceptisch zijn over de energietransitie melden veelal dat
het niet uitvoerbaar is omdat het teveel kost. Feit is dat van alle grote
veranderingen vooraf gesteld kan worden dat het teveel kost.
Bij uitvoering blijkt vaak dat het toch uitvoerbaar is. Het kernpunt is hier
de noodzaak. Hoe noodzakelijker het is om iets uit te voeren, hoe meer
inspanning we ons getroosten om het te realiseren en hoe inventiever we
worden met onze oplossingen.
Het meest duidelijke voorbeeld in de geschiedenis zijn oorlogen. Op het
moment dat een land in oorlog is dan wordt alles uit de kast gehaald.
Elk niveau van kosten lijkt geoorloofd. Zo steeg de inkomstenbelasting
in de VS in 2e wereldoorlog naar 92(!)%. Het succes van de grote
inspanningen die in die perioden gedaan worden is meestal in 2 delen
gesplitst. Aan de ene kant maximaal benutten wat er al is. Bij het
voorbeeld van oorlog is dit de productie van bestaande wapensystemen.
De andere kant is de technologische ontwikkeling. In tijden dat de nood
het hoogst is wordt er maximaal geïnvesteerd in innovatie.
Met de technologische vernieuwing overwinnen we dan uiteindelijk het
probleem.
Terug naar energietransitie. Het eerste goede nieuws is dat we het voor
de kosten met enkele procenten van het BNP gaan redden. Het is dus
heel wat goedkoper dan het oplossen van de grote problemen van de
20ste eeuw. Het volgende goede nieuws is dat de innovatie volop gaande
is. De ontwikkeling van de nieuwe technologie voor energie gaat met
een sneltreinvaart. Dat heeft al tot mooie resultaten geleid. Zo kunnen
we tegenwoordig energie uit zon en wind opwekken voor een fractie van
wat het kostte in het jaar 2000. Ook opslag van energie in batterijen is
sinds 2000 gedaald tot minder dan 10% van de prijs (in 2000 boven de
$2000,-/kWh, nu onder de $200,-/kWh).
De innovaties zorgen er als eerste voor dat een nieuwe technologie
gebruikt kan worden. Daarna wordt de technologie verbeterd, zodat het
b.v. meer rendement oplevert. Vervolgens wordt de productie efficiënter
gemaakt zodat het economisch haalbaar wordt om het toe te passen.
De zonnecellen vormen hier een goed voorbeeld van. De panelen
die nu toepasbaar zijn op onze daken zetten 20% van de ingestraalde
zonne-energie om in stroom. Uit de grafiek van het NREL is te zien er al
zonnecellen zijn met een veel hoger rendement, maar deze zijn op dit
moment nog niet economisch haalhaar voor onze eigen daken. Het is
tevens duidelijk dat de omzet efficiency in de laboratoria elk jaar stijgt.
Het is een gebied waar nog veel vooruitgang mogelijk is.

DUvervolg
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Feit is dat de hoeveelheid onderzoeksgeld voor energietechniek jaarlijks
enorm stijgt. Het lijkt er dus op dat hoe langer hoe meer mensen
begrijpen dat de noodzaak om iets te doen aan duurzame energie groot
is. Hierdoor stijgt de hoeveelheid onderzoeksgeld die de bedrijven en
instituties hiervoor over hebben.
Voorspellen waar dit toe leidt is een wetenschap op zich. Hier ben ik
nog onvoldoende in thuis om iets gefundeerds over te zeggen. Om die
reden volg ik maar de wetenschap die de weermannen en -vrouwen
gebruiken. Als je wilt weten hoe het weer morgen is kan je bij beperkte
hulpmiddelen het beste het verleden doortrekken naar de toekomst.
Het leuke is dat die voorspelling goede resultaten oplevert. Waar we
zowel voor opwekking als voor opslag van duurzame energie in 20 jaar
de prijs hebben zien decimeren zou dat best eens het patroon kunnen
worden voor de komende 20 jaar. Concreet zou je over 20 jaar je dak vol
zonnepanelen kunnen leggen voor ruim onder de €1000. De accu om de
energie van een dag dak-opbrengst op te slaan zou dan slechts enkele
honderden euro’s kosten. Het klinkt onvoorstelbaar.
Wanneer je in 2000 tegen iemand had gezegd dat de prijzen van
opwekking en opslag beide in 20 jaar een factor 10 zouden dalen, dan
was er een gerede kans dat hij of zij je voor gek had verklaard.
Verklaar mij maar voor gek, ik spreek jullie weer over dit onderwerp in
2040.

RECYCLINGFABRIEK VOOR ZONNEPANELEN
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Ruud Sweering
In gesprekken met buren over ons tot nul-op-de-meterwoning
verbouwde huis kreeg ik eens de volgende vraag gesteld. “Weet je dan
niet dat zonnepanelen helemaal niet gerecycled kunnen worden? Dus
over 20 tot 25 jaar zitten we met een enorme hoop afval.” Nog even los
van het feit dat deze buurman mij niet vertelde of en zo ja hoe zijn auto,
caravan en nieuwe keuken over 25 jaar nog gerecycled kunnen worden
of dat een groot deel daarvan in de vuilverbranding gaat eindigen, is het
natuurlijk goed nieuws dat er vergevorderde plannen zijn om in Flevoland
een recyclingfabriek voor zonnepanelen te gaan starten. Een consortium
wil binnen 1 jaar deze fabriek bouwen.
Collectieve inzamelaar en innovator Weee Nederland, onderzoeksinstituut TNO en sociaal werkbedrijf Concern voor Werk zijn samen aan
de slag gegaan om te komen tot zo’n recyclingfabriek. Initiatiefnemer
Geert Jan Pastoor: “Tot mijn grote verbazing blijken in Europa niet of
nauwelijks bedrijven te bestaan die met
succes zonnepanelen tot hoogwaardige
grondstof omzetten of zonnepanelen
hergebruiken.
Zij die recyclen, slagen maar in beperkte mate
in het terugwinnen van grondstoffen. Zo
wordt het vergruisde glas deels hergebruikt
of als bouwstof toegepast, maar een aantal
schaarse grondstoffen worden juist niet
teruggewonnen.”
TNO onderzoekt op twee fronten de recycling
van zonnepanelen. Zo werkt TNO samen
met de Nederlandse fabrikant Exasun aan
nieuwe circulaire zonnepanelen waarvan alle
grondstoffen straks voor 100% te recyclen
zijn. Daarnaast wordt technologie ontwikkeld
om de huidige generatie zonnepanelen,
waarbij de materialen met elkaar versmolten
zijn, zo goed mogelijk te recyclen. Het doel
is om hoogwaardig silicium te oogsten in
een zuiverheid die kan worden gebruikt
voor zonnecellen en andere producten op
basis van silicium. Een nieuwe technologie
maakt het bovendien mogelijk om het
gerecyclede glasmateriaal te verken tot
nieuw zonnepaneelmateriaal.
Bron: Solar Magazine, maart 2021
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DUURZAAMHEIDSDRANG TEGELWIPPEN
Antonet Warger
Tegelwipactie: tegels vervangen door groen
Zaanstad doet mee aan het NK Tegelwippen. We strijden tegen 60
andere gemeentes om zo veel mogelijk tegels te wippen op weg naar
een groenere gemeente. Iedereen kan meedoen: inwoners, bedrijven,
scholen, woningcorporaties en gemeente.
Van 30 maart tot 30 september speelt heel Nederland het NK
Tegelwippen. Vervang tegels voor groen in de eigen (gevel)tuin. U dus
ook! Hoe? Maak een foto van uw gewipte tegels en stuur deze op via
het formulier op nk-tegelwippen.nl. Vergeet niet het aantal gewipte
tegels erbij te noemen. Deze worden dan bij het aantal van de gemeente
Zaanstad opgeteld!
Meer groen
Meer groen in de stad is hard nodig. Ook in Zaanstad is het steeds
warmer en komen langere droogteperiodes vaker voor. Tegelijk zijn er
ook steeds vaker hevige hoosbuien. Daarom is het nodig om ons voor te
bereiden op en aan te passen
aan het veranderende
klimaat. Door de stad te
vergroenen, zorgen we
voor verkoeling. Daarnaast
kan door meer groen het
water beter wegstromen.
Zo versterken we natuur en
biodiversiteit, verbeteren
we de gezondheid van
Zaankanters én wordt onze
stad een leefbaardere stad.
DUS…….
zijn de tegels ‘gewipt ‘en is
een stuk aarde tevoorschijn gekomen, dan kunnen naast plantjes ook
bomen de plaats van de tegel innemen. Ton Smit - een van onze leden is actief als vrijwilliger in de Kalverpolder. Regelmatig worden knotwilgen
uit de velden verwijderd, zodat de originele begroeiing niet gehinderd
wordt.
Interesse in de boompjes? Mail Ton Smit: tonsmit60@gmail.com

DUURZAAMHEIDSDRANG GIJS VAN WIJK
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Antonet warger
Interview met Gijs van Wijk, medeoprichter van Thuisbaas
(www.thuisbaas.nl) sinds 2015 een dochteronderneming van
duurzaamheidorganisatie Urgenda (www.urgenda.nl). Hij begeleidt
projecten met woningcorporaties en bedenkt nieuwe technische
oplossingen.

Kan je iets vertellen over je achtergrond?
‘Jazeker, mijn naam is Gijs van Wijk en ik ben een geboren en
getogen Zaankanter (Zaandijker). Al 20 jaar werk ik actief in de
duurzaamheidswereld. Ik studeerde Werktuigbouwkunde in Delft en
Bedrijfskunde in Leuven. Ik heb 5 jaar geleden in Alkmaar mijn energieneutrale woning laten bouwen met circulaire materialen en technieken’.
Wat voor werk deed je voordat je aan het werk ging bij Thuisbaas?
‘Ik heb vijf jaar als bedrijfskundige bij Fokker gewerkt en negen jaar als
consultant bij o.a. IBM. Tijdens mijn werkzaamheden voor IBM werd ik
steeds meer de IT ingetrokken en dat was voor mij een doodlopende
weg’, aldus Gijs. ‘Rond mijn 40e maakte ik een carrièreswitch. Als
pragmatisch idealist zag ik de complexe problematiek rondom de
opwarming van de aarde. Ik wilde graag een bijdrage leveren aan het
zoeken naar praktische oplossingen, ondanks het inleveren van salaris,
een lease auto en andere voordelen van een baan in de IT.
Gedurende vijf jaar werkte ik vervolgens bij Ecofys (gestart in 1984!!), het
eerste onderzoek- en adviesbureau voor energiebesparing en duurzame
energietoepassingen in Nederland. En daarna bij o.a. gemeente Zaanstad
als coördinator Duurzaam Bouwen.

DUURZAAMHEIDSDRANG GIJS VAN WIJK
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Urgenda kwam in beeld. Inmiddels ben ik nu 10 jaar werkzaam voor deze
organisatie. Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid,
die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke
organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. Urgenda is
eigenlijk helemaal geen actieorganisatie, maar vooral een organisatie die
‘doet’.
Niet alleen plannen maken, maar vooral met projecten laten zien
hoe je ze kunt uitvoeren. Zo heb ik een project op Texel opgezet om
te laten zien hoe je op verschillende manieren bestaande woningen
(betaalbaar) energieneutraal kan maken. Uit dat project is Thuisbaas,
een sociale onderneming zonder winstoogmerk voortgekomen en deze
onderneming heb ik samen met een collega opgebouwd.’
Welke werkzaamheden voer je nu uit?
‘De laatste tijd zet ik grotere projecten met woningcorporaties op en
probeer nieuwe technische oplossingen uit.
Wij willen een bijdrage leveren aan het versnellen van de energietransitie
door huizen betaalbaar aardgasvrij te maken en te voorzien van warmte,
warm water, een kookplaat en 100% duurzame energie. De missie van
Thuisbaas past natuurlijk bij moederorganisatie Urgenda.
Als je je woning wil verduurzamen of energieneutraal wil maken,
dan kunnen wij als hoofdaannemer adviseren èn als hoofdaannemer
uitvoeren; van plan tot oplevering en nazorg, samen met onderaannemers en ZZPers. Dat scheelt een hoop zorgen. Het is dan ook niet
vreemd dat – gezien de missie: niet alleen plannen maken maar vooral
doen – Marjan Minnesma algemeen directeur is. Je zou kunnen zeggen
dat ik de technische man achter Marjan ben’.
Heb je een advies of tip voor onze leden?
‘Jazeker: alle woningen kunnen van ’t gas af. En dan ook de tip: hoe hoger
jouw gasrekening, hoe interessanter het is om over te stappen op een
‘gasloos huis’.’

ZEK-WETENSWAARDIGHEDEN
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Nieuw kascommissie lid gevraagd voor de volgende ALV.
Op 1 juni j.l. hebben we via een zoom-bijeenkomst onze jaarlijkse Algemene
Leden Vergadering gehouden. Voor die tijd worden de kasboeken van onze coöperatie door twee kascommissieleden bekeken.
Gecontroleerd wordt of alles in orde is en of uiteindelijk aan het bestuur en de
mensen van de financiële administratie decharge kan worden verleend.
Marcel Wijkstra heeft de afgelopen twee jaar onze penningen gecontroleerd en
moet (volgens de statuten) na twee jaar weer worden vervangen door een ander
lid.
Ton Smit blijft nog een jaartje als kascommissielid staan.
Omdat er bij de vergadering weinig mensen aanwezig waren hebben we geen
nieuw kascommissielid kunnen benoemen. Dus vandaar deze oproep voor een
nieuw kascommisielid voor komend jaar.
Mocht u meer willen weten neem dan contact op met de voorzitter, die zal uitleggen wat deze functie inhoudt.
Gezocht kassier
De ZEK is op zoek naar een betrouwbare kassier die onze betalingen van de coöperatie kan verzorgen. Cijfermatig gevoel is een pre. Je wordt uitvoerig ingewerkt.
Tijdsbesteding is gemiddeld 2uur per week.
Gezocht Penningmeester
De ZEK is op zoek naar een betrouwbare penningmeester die binnen het bestuur
verantwoordelijk is voor de financiën.
Deze functie is te combineren met de functie van kassier.
Bij beide functies behoort een vrijwilligersvergoeding tot de mogelijkheid.
Heb je interesse en/of wil je meer weten,
Neem dan contact op met Thecla Graas en of Koen Buning: buningjk@gmail.com

E
NIEUW

leden/donateurs van de ZEK

Wij mogen weer 2 nieuwe leden verwelkomen.

WEBINAR ERFGOED EN DUURZAAMHEID
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Ruud Sweering/Thecla Graas
Webinar Erfgoed en Duurzaamheid van 19 mei 2021
Gemeente Zaanstad heeft leden van de ZEK gevraagd deel te nemen
aan een webinar over erfgoed en duurzaamheid. We vonden dit wel een
mooi onderwerp wetende dat de Regionale Energiestrategie met name
gaat voor verduurzaming van de particuliere
gebouwen en huizen met zon, maar dat we
hier in de streek ontzettend veel monumenten
hebben waar dat moeilijk lijkt te realiseren.
Wij wilden gemeente Zaanstad en de
deelnemers van het webinar graag ideeën
aanreiken.
Uiteindelijk bestond het programma uit de
volgende onderdelen, na de opening door de
Wethouder van Erfgoed Natasja Groothuismink:
Expert monumenten en duurzaamheid
Wat zijn de mogelijkheden, en waar moet je aan denken bij
verduurzamen van monumenten?
Monumenteneigenaar aan het woord
Bouke Koopman neemt ons mee in zijn ervaringen met zijn eigen
monument naar aardgasvrij.
Breakoutrooms
1. Zaanse Energie Koöperatie: Wat kan een lokale energiecoöperatie
betekenen in verduurzaming? We bespreken mogelijkheden,
warmtescans en collectieve inkoop van energie.
2. Duurzame Zaanse Schans: Een voorbeeldcasus. Welke maatregelen
zijn genomen, wat is het effect, en hoe blijft de erfgoedwaarde
behouden.
3. Gemeente Zaanstad: van subsidies tot verduurzaming, welke
informatie is beschikbaar, welke subsidies zijn er en welke rol heeft
de gemeente hierin?
De terugblik en afsluiting werden gedaan door Wethouder
Duurzaamheid Annette Baerveldt.
Het was een leerzame bijeenkomst. Mocht u achteraf nog het webinar
willen volgen dan kan dat via de volgende youtube link:
https://www.youtube.com/watch?v=Cr3gbD3fHZ4
Helaas is onze bijdrage niet opgenomen, maar hebben we inmiddels wel
contact met verschillende deelnemers van het webinar gelegd om hen te
ondersteunen in mogelijke duurzame keuzes.

CONCULLEGAE (ENERGIECOÖPERATIES) IN DE ZAANSTREEK
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Thecla Graas
De Zaanse Energie Koöperatie
De ZEK U.A. bestaat al lang en dateert uit de tijd van de brede maatschappelijke kerndiscussie waarbij kernenergie niet als optie werd
beschouwd voor energieopwekking (jaren tachtig). Een 100-tal mensen
heeft toen gezorgd voor de werkelijke realisatie en oprichting van de
Zaanse Energie Koöperatie en realisering van ons eerste windmolen,
het Windpaard, die nog steeds zijn rondjes draait.
Sinds 2012 hebben we ook een contract met Greenchoice zodat belangstellenden Zaanse Energie kunnen afnemen van onze opwekfaciliteiten.
Dus lokaal geproduceerd kan lokaal worden afgenomen.
Nadat de ZEK had ervaren dat coöperatieve molens in de Westzanerpolder (Hoogtij) gefrustreerd werden en de opschaling van ’t Windpaard bij overheden weerstand opriep, is besloten ook op andere
manieren aan acceptatie van duurzame energie zoals windenergie te
werken (de Duurzame Kunstkoffer). Tevens hebben we in 2013 een
kleine UWT (Urban Wind turbine) kunnen plaatsen op het terrein
van het REM- eiland in Wormerveer voor de ingang van het cultureel centrum Stichting de Groote Weiver, een Heydewind 2,5 kW.
Daarna hebben we ons steeds meer ook op zon gericht. Hierdoor hebben
we in 2015 Zonneveldt kunnen realiseren in de Engewormer (242 panelen) en in 2018 White Ranch (441 Panelen). Fantastisch!
Het is moeilijk te verkroppen,
maar in Nederland kost het erg
veel (inspannings-)energie om
een nieuw opwekproject te realiseren. En dat terwijl we geen
winstoogmerk hebben. Ik vraag
me dan ook wel eens af hoe het
in andere landen geregeld is als
je zo rondrijdt en de vele daken
ziet die er zijn volgelegd in onze
buurlanden.
Op dit moment zie je gelukkig
ook in ons land steeds meer
daken gebruikt worden voor
zonnepanelen.
Marjan Minnesma opent White Ranch

CONCULLEGAE (ENERGIECOÖPERATIES) IN DE ZAANSTREEK
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Een tweede energiecooperatie is SAENZ.
SAENZ werd opgericht in 2015 en is een lokale energiecoöperatie van,
voor en door bedrijven, gevestigd in Zaanstad-Noord, Zaanstad-Zuid en
Wormerland. SAENZ U.A. wil bedrijven die in bovengenoemd gebied
gevestigd zijn, ontzorgen op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen.
Het uitgangspunt hierbij is de bedrijven te voorzien van groene stroom,
die lokaal geproduceerd wordt. Door het aangaan van een collectieve
energie-leveringsovereenkomst, worden besparingen gerealiseerd binnen de exploitatie van de aangesloten bedrijven.
SAENZ heeft met haar partners de bouw geregeld van een omvangrijk zonnepark op bedrijventerrein Noorderveld-Molletjesveer op de
daken van daar gevestigde bedrijven. In 2018
zijn daar 15.000 zonnepanelen geplaatst, met
een totaal vermogen van 3 megawatt.
Ze voorzien in een belangrijk deel van de energiebehoefte van de leden.
Na 2020 wil SAENZ minimaal de helft van de energie die de ondernemingen op het terrein verbruiken zelf opwekken: 10 megawatt.Dat staat
ongeveer gelijk aan de energieproductie van 3 grote windmolens.
De derde energie cooperatie: We Spark.
In 2017 heeft het project Zaanse Groene een presentatie gegeven op
onze ALV. Zaans Groene was toen op zoek naar de haalbaarheid van het
oprichten van een lokaal energiebedrijf waar, in eerste instantie regionale, producenten van lokale duurzame en betaalbare energie en afnemers
van deze energie in participeren. Deze zoektocht heeft uiteindelijk geresulteerd in de oprichting van We Spark.
De ZEK is ook samen met SAENZ verschillende malen
uitgenodigd en gevraagd om input te geven en te
participeren in hun coöperatie. Want zij hadden
en hebben nog geen eigen opwekfaciliteiten in de
Zaanstreek.
We Spark is oorspronkelijk geïnitieerd door gemeente Zaanstad. We
Spark is een voorbeeldproject binnen Empower, een Europees initiatief
dat zich richt op nieuwe en lokale energieopwekking (verhogen van
energie-efficiency en vereist radicale veranderingen) en worden gesupport door Funding European Union.
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Ieder kan kiezen lid te worden van We Spark om zodoende invloed als lid
te kunnen uitoefenen.
In juni 2020 zijn ook zij gestart met energie leveren via de energieleverancier OM. Je kunt dus ook bij hen energie afnemen, alleen moeten zij nog
energie-opwekinstallaties in de Zaanstreek realiseren.
Gemeente Zaanstad heeft gekozen voor We Spark als energieleverancier
hebben we laatst in de kranten kunnen lezen. De winst van We Spark
verdwijnt niet in de zakken van aandeelhouders maar zetten ze om in
nieuwe lokale projecten.
Voor grote afnemers (>= 50 000 kWh) werken ze met een maatschap
waarbij ze in een gesloten netwerk lokale energie afnemen en energie
opwekken. Hierdoor hoeven ze geen energiebelasting te betalen.
Ik wil met de hierboven vermelde informatie inzicht geven in de verschillende bestaande energiecoöperaties. Echter ik pretendeer zeker niet
compleet te zijn, maar u heeft nu iets meer achtergrond van de verschillende coöperaties die in de Zaanstreek bestaan.

KIES VOOR

ZAANSE ENERGIE
VAN DE

ZAANSE ENERGIE KOÖPERATIE
Lokaal opgewekt in de
Zaanstreek met zon en wind
Betrouwbaar en betaalbaar
Overstappen is eenvoudig

Streef je ook naar verantwoord
en duurzaam energieverbruik?
Dan is Zaanse Energie iets voor jou!
Voor vragen of wil je direct overstappen?
Mail naar:

energie@zaanse-energie-kooperatie.nl

