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In Parijs zijn klimaatdoelen 

afgesproken. Bijna 200 landen 

hebben beloofd hiermee aan de 

slag te gaan, ook Nederland. En 

in Nederland, kijken we per regio 

hoe we het Klimaatakkoord 

gaan uitvoeren. Voor ons 

geldt dus: hoe gaan we in 

Zeeland actief bijdragen aan de 

energietransitie? 

Wat in Parijs is bepaald is goed 

en wij Zeeuwen doen het graag 

samen èn op onze eigen manier. 

Daarom hebben we het Zeeuws 

Energieakkoord, afgekort ZEA. 

Iedereen die bijdraagt aan 

het opwekken van duurzame 

energie, energiebesparing en 

verduurzaming kan en mag 

meedoen met het ZEA. Grote en 

kleine initiatieven, van bedrijven 

en burgers. Zo halen we samen 

de klimaatdoelen van Parijs, 

maar dan op z’n Zeeuws.

Ook Zeeland gaat dus 

actief bijdragen aan het 

Klimaatakkoord. Vernieuwend 

kijken naar Zeeuwse energie, 

samen op weg naar een 

energieneutraal 2050, duurzaam 

wonen en leven. Akkoord?  

Dan gaan we ervoor!

PARIJS 
OP Z’N 
ZEEUWS
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VOORWOORD
In het Klimaatakkoord (2019) is 

afgesproken dat Nederland in 

30 zogenoemde RES-regio’s, 

Regionale Energiestrategie 

regio’s, opgedeeld wordt.  

Elke RES-regio is belast met het 

ontwikkelen van een Regionale 

Energiestrategie (RES) en met 

het faciliteren van de uitvoering 

hiervan. De provincie Zeeland is 

één van de 30 RES-regio’s van 

Nederland en heeft tot taak in 

2030 49% en in 2050 95% CO2 te 

besparen. In Zeeland is in 2019 

het Zeeuws Energieakkoord 

(ZEA) tot stand gekomen. 

Onder deze noemer is het 

consortium actief dat de taak 

heeft gekregen de RES 1.0 te 

ontwikkelen. Dit consortium 

bestaat uit 5 ZEA-partners:  

de Provincie Zeeland, de  

13 Zeeuwse gemeenten, Enduris, 

het Waterschap Scheldestromen 

en NV Economische Impuls 

Zeeland. Het ZEA heeft de taak 

gekregen om de RES 1.0 en het 

RES 1.0 Uitvoeringsprogramma 

te ontwikkelen. 

In Zeeland staan we samen 

aan de lat om de Zeeuwse 

duurzaamheidsdoelstellingen 

te realiseren: de Zeeuwse 

overheden, het Zeeuwse 

bedrijfsleven, het Zeeuwse 

onderwijs én de Zeeuwse 

inwoners. Alle initiatieven 

dragen bij, groot of klein. 

Iedereen kan en mag meedoen. 

Dát is Parijs op z’n Zeeuws! 

2020 was een bijzonder jaar.  

Na 2 jaar verkennen en 

afstemmen met overheden, 

bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en inwoners 

is de RES 1.0 ontwikkeld 

én vastgesteld: een grote 

landelijke mijlpaal aangezien 

de Zeeuwse RES hiermee 

de primeur had. Vanaf dat 

moment is het ZEA gestart 

met enerzijds de uitvoering van 

de in de RES 1.0 omschreven 

startprojecten en anderzijds de 

ontwikkeling van het RES 1.0 

Uitvoeringsprogramma.  

Tevens deed COVID-19 zijn 

intrede in 2020. Dit heeft in 

sterke mate invloed gehad op de 

activiteiten die vanuit het ZEA 

konden worden ontwikkeld en 

daarmee ook op de begroting. 

Dit is het Financieel Jaarverslag 

2020 van het ZEA. Ondanks 

dat het ZEA geen formele 

entiteit is en daarmee de 

verplichting van een financieel 

jaarverslag komt te vervallen, 

vindt het ZEA het belangrijk 

om open en transparant 

te zijn. Immers, er worden 

publieke middelen aangewend 

voor de totstandkoming en 

uitvoering van de RES. Naast 

een totaaloverzicht biedt dit 

verslag een toelichting op de 

programmaonderdelen waar  

in 2020 aan gewerkt is.  

Het ZEA ontvangt haar 

inkomsten middels bijdragen 

vanuit het Rijk en de 5 ZEA-

partners. Daarbij is afgesproken 

dat de ZEA-partners, die 

regionale (semi)overheden zijn, 

tevens menskracht beschikbaar 

stellen voor de bemensing van 

zowel het ZEA kernteam als 

voor het ZEA communicatie- 

en participatieteam. Overige 

menskracht ten behoeve van de 

uitvoering van de RES 1.0 wordt 

uit de begroting bekostigd of 

samen met de vele partners 

opgepakt. Ondanks de vele 

uitdagingen kijkt het ZEA 

terug op een succesvol 2020, 

waarin met de beschikbare 

middelen maximaal invulling is 

gegeven aan de ontwikkeling  

en uitvoering van de RES 1.0.  

We kijken uit naar 2021!

JO-ANNES DE BAT
Voorzitter 
Stuurgroep ZEA 
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INKOMSTEN EN UITGAVEN

De totale inkomsten in 2020 

betroffen ruim €1.200.000,-. Net 

als voorgaande jaren bestonden 

de inkomsten uit zowel eigen 

middelen (vanuit de ZEA-

partners) als Rijksmiddelen, 

welke toegekend waren aan 

de ontwikkeling van de RES 

1.0. In 2019 heeft het ZEA 

ruim onderbesteed en deze 

reserveringen, goed voor ruim 

€600.000,- , zijn meegenomen 

naar de baten van 2020.

De totale begroting 2020 was 

gealloceerd ten behoeve van 

de laatste ontwikkeling van de 

RES 1.0, de vaststelling van de 

RES 1.0, de ontwikkeling van 

het Uitvoeringsprogramma 

RES 1.0, de ondersteuning van 

startprojecten, communicatie, 

participatie, uitvoeringsbudget 

voor de Programma’s 

Elektriciteit, Mobiliteit en de 

Gebouwde Omgeving en 

overige proceskosten. 

Deze uitgaven waren exclusief 

een aantal bestedingen 

waarvoor reeds overeenkomsten 

waren gesloten en buiten 

het boekjaar 2021 vielen. 

Uitgaven gemaakt die in 2021 

gefactureerd worden kennen 

een waarde van ca. €235.000,-. 

De totale werkelijke uitgaven 

zijn lager uitgevallen op een 

kleine €750.000,- .

1. RESULTAAT 
2020
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De onderbesteding in 2020 viel te verklaren door:

•  Vacante posities binnen het ZEA-team waren later,  

beperkt of niet in 2021 ingevuld. Dit heeft betrekking op  

de Communicatie Manager, Project Managers, project-

ondersteuning en de voorzitter;

•  Binnen de gemeenten en het Waterschap heerste een tekort 

aan menskracht. Hierdoor was minder capaciteit voor de 

uitvoering beschikbaar waardoor het ZEA minder heeft kunnen 

ondersteunen/ faciliteren;

•  De intrede van COVID-19 heeft een positieve impact gehad op  

de begroting. Bijeenkomsten en events hebben ofwel digitaal of 

niet plaats gevonden; 

•  Het NP-RES heeft de kosten voor het digitale RES 

Stakeholderevent op zich genomen.

2021 kende dan ook een 

positief resultaat van een kleine 

€480.000,-. Dit bedrag zal in 

2021 worden gereserveerd 

voor de uitvoering van de 

geplande activiteiten die door 

de onderbesteding in 2020 geen 

doorgang konden vinden. 
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BEGROOT WERKELIJK

Algemeen

Voorzitter ambtelijk kernteam € 24.000 Zie hoofdstuk “Algemeen” € 59.363 VZG € 75.000

Bijdrage subsidieaanraag PAW (3x€10.000) € 30.000 Provincie € 65.000

Subsidies (advies en co-financiering) € 25.000 Waterschap € 11.850

Ondersteuning uitvoeringsplan II (twee opdrachten) € 70.000 DNWG € 65.000

Onvoorzien (10%) € 75.000 Restant 2019 € 235.000

Ondersteuning monitoring en startprojecten € 25.000 Rijksbijdrage 2019 € 374.508

Strippenkaart externe ondersteuning € 15.000 Rijksbijdrage 2020 € 374.508

Projectondersteuner Go/Mob. (prognose Q3/Q4) € 14.000

Communicatie & Participtie

Eindredactie RES 1.0 , ontwerp website, nieuwsbrieven € 40.000 Zie hoofdstuk “Communicatie  
en participatie”

€ 166.792

Bijeenkomsten € 20.000

Programmamanager communicatie & participatie € 100.000

Communicatiemateriaal overige (o.a. onderhoud website) € 30.000

RESS-Campagne € 35.000

Onvoorzien € 20.000

Gebouwde omgeving

Voorzitter sectortafel GO € 100.000 Zie hoofdstuk “Gebouwde omgeving” € 136.424

Ondersteuning collectief deel TVW € 20.000

Uitvoeringsbudget gebouwde omgeving € 130.000

Mobiliteit

Voorzitter sectortafel mobiliteit € 50.000 Zie hoofdstuk “Mobiliteit” € 42.965

Uitvoeringsbudget mobiliteit € 35.000

Elektriciteit 

Uitvoeringsbudget elektriciteit € 75.000 Zie hoofdstuk “Elektriciteit” € 8.893

Reserveringen

Verplichtingen Verplichtingen 2020/2021 (baten 2021) € 310.000 € 310.000

Reserveringen 2021 € 268.000

Totaal € 1.201.000 € 724.437 € 1.200.866 € 476.563
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KOSTEN RESULTAATBATEN

Algemeen

Voorzitter ambtelijk kernteam € 24.000 Zie hoofdstuk “Algemeen” € 59.363 VZG € 75.000

Bijdrage subsidieaanraag PAW (3x€10.000) € 30.000 Provincie € 65.000

Subsidies (advies en co-financiering) € 25.000 Waterschap € 11.850

Ondersteuning uitvoeringsplan II (twee opdrachten) € 70.000 DNWG € 65.000

Onvoorzien (10%) € 75.000 Restant 2019 € 235.000

Ondersteuning monitoring en startprojecten € 25.000 Rijksbijdrage 2019 € 374.508

Strippenkaart externe ondersteuning € 15.000 Rijksbijdrage 2020 € 374.508

Projectondersteuner Go/Mob. (prognose Q3/Q4) € 14.000

Communicatie & Participtie

Eindredactie RES 1.0 , ontwerp website, nieuwsbrieven € 40.000 Zie hoofdstuk “Communicatie  
en participatie”

€ 166.792

Bijeenkomsten € 20.000

Programmamanager communicatie & participatie € 100.000

Communicatiemateriaal overige (o.a. onderhoud website) € 30.000

RESS-Campagne € 35.000

Onvoorzien € 20.000

Gebouwde omgeving

Voorzitter sectortafel GO € 100.000 Zie hoofdstuk “Gebouwde omgeving” € 136.424

Ondersteuning collectief deel TVW € 20.000

Uitvoeringsbudget gebouwde omgeving € 130.000

Mobiliteit

Voorzitter sectortafel mobiliteit € 50.000 Zie hoofdstuk “Mobiliteit” € 42.965

Uitvoeringsbudget mobiliteit € 35.000

Elektriciteit 

Uitvoeringsbudget elektriciteit € 75.000 Zie hoofdstuk “Elektriciteit” € 8.893

Reserveringen

Verplichtingen Verplichtingen 2020/2021 (baten 2021) € 310.000 € 310.000

Reserveringen 2021 € 268.000

Totaal € 1.201.000 € 724.437 € 1.200.866 € 476.563
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INKOMSTEN EN UITGAVEN

REALISATIE

De begrotingspost “Algemeen” 

was bestemd voor ZEA-

overkoepelende bestedingen 

zoals de inhuur van een 

voorzitter, administratieve 

ondersteuning en de kosten 

voor de ontwikkeling van het 

uitvoeringsplan. In totaal was 

hier in 2020 €278.000,- voor 

begroot. 

•  Ontwikkeling en vaststelling RES 1.0

•  Aanzet RES 1.0 Uitvoeringsplan

•  Aanzet RES 1.0 Monitoring

•  Tweewekelijks overleg ZEA Kernteam

•  Maandelijks overleg ZEA Stuurgroep

•  Periodiek overleg IPO, Nationaal Programma RES, VNG

•  Werving ZEA Communicatie Manager, Programma 

Manager Mobiliteit, Communicatie Adviseur Gebouwde 

Omgeving, Projectleider gebouwde Omgeving en 

projectondersteuner Gebouwde Omgeving/Mobiliteit

De uitgaven betroffen ruim 

€59.000,- en vielen fors lager 

uit dan begroot doordat 

er in 2020 geen externe 

voorzitter was ingehuurd, er 

geen middelen besteed zijn 

aan de ondersteuning van 

subsidieaanvragen en geen 

aanspraak is hoeven maken op 

de post onvoorzien. Daarbij was 

bij verschillende opdrachten 

sprake van een doorloop in 2021 

(zoals voor de inhuur van bureau 

Frisse Blikken).  

In 2020 was vooral aandacht 

besteed aan de opbouw en 

uitbouw van de organisatie 

in relatie tot de opgave 

voorvloeiende uit de RES 1.0, de 

coördinatie van de activiteiten, 

de totstandkoming van de 

eerste RES 1.0 in Nederland 

en de verkenning van de 

uitvoering en de verantwoording 

en monitoring. Ondanks alle 

beperkingen door de COVID-

situatie waren er forse stappen 

voorwaarts gezet. 

2. ALGEMEEN
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BEGROOT WERKELIJK KOSTEN RESULTAAT

Algemeen

Voorzitter ambtelijk kernteam € 24.000 Declaraties algemeen € 350

Bijdrage subsidieaanraag 
PAW (3x€10.000)

€ 30.000 Ondersteuning uitv. 
programma/monitoring en 
startprojecten

€ 49.435

Subsidies (advies en  
co-financiering)

€ 25.000 Projectondersteuner Go/Mob. € 8.873

Ondersteuning 
uitvoeringsprogramma  
(twee opdrachten)

€ 70.000 Bijeenkomsten € 705

Onvoorzien € 75.000

Ondersteuning monitoring en 
startprojecten 

€ 25.000

Strippenkaart externe 
ondersteuning

€ 15.000

Projectondersteuner Go/Mob. 
(prognose Q3/Q4)

€ 14.000

Totaal € 278.000 € 59.363 € 218.637
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INTRODUCTIE INKOMSTEN EN UITGAVEN

De RES 1.0 is ontwikkeld en 

in 2020 vastgesteld. Hiermee 

ging het ZEA, ook qua 

communicatie en participatie, 

een nieuwe fase in. Doel was 

en is om elke Zeeuw bewust te 

maken van dat er in Zeeland, 

door overheden, bedrijven 

én inwoners, gezamenlijke 

plannen zijn gemaakt om 

aan de klimaatdoelstellingen 

te voldoen. Deze staan in 

de Zeeuwse RES 1.0. Uit de 

RES zullen veel projecten 

en initiatieven voortvloeien 

welke op alle Zeeuwen van 

invloed zullen zijn. Bewoners 

en bedrijven mogen 

meepraten over wat er in hun 

omgeving gaat gebeuren, de 

energietransitie is immers van 

ons allemaal. 

De begrotingspost 

“Communicatie en participatie” 

was bestemd voor ZEA-

overkoepelende bestedingen 

welke communicatie en 

participatie gerelateerd waren. 

In totaal was hier €245.000,- 

voor begroot waarbij de 

voornaamste kostenposten de 

inhuur van een Communicatie 

Manager, de inhuur van bureau 

Lievens en de ontwikkeling 

van communicatie (activatie) 

middelen betrof. 

De werkelijke uitgaven vielen 

lager uit op ruim €166.000,- .  

Dit komt omdat de 

Communicatie Manager 

per 1 maart van start was 

gegaan en een deel van het 

boekjaar parttime voor het 

ZEA werkzaam was. Tevens 

vielen overige kosten lager 

uit doordat er meer werk in 

eigen beheer is uitgevoerd 

en doordat er door COVID-19 

vanaf maart geen fysieke 

bijeenkomsten plaats konden 

vinden. 2020 stond in het teken 

van de vaststelling van de RES 

1.0. Participatie ten behoeve 

van de ontwikkeling en/ of de 

uitvoering van de RES 1.0 was 

hierdoor in de verkennende 

fase. Daarom lag de focus 

voornamelijk op communicatie. 

Vanuit communicatie is ingezet 

op het opzetten van een 

communicatienetwerk voor  

de ZEA-partners waarmee de 

ZEA communicatiestrategie  

is ontwikkeld.  

Een belangrijke en gezamenlijke 

communicatiedoelstelling is om 

Zeeuwse overheden, inwoners 

en bedrijven bewust te maken 

van de Zeeuwse plannen 

en initiatieven die nu en de 

komende jaren plaats zullen 

vinden. Daarbij is het van belang 

om een handreiking te doen aan 

wat iedereen zelf kan bijdragen: 

van een klein tot groot initiatief. 

Hierbij vervult het ZEA een 

faciliterende rol.

3. COMMUNICATIE 
EN PARTICIPATIE 
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BEGROOT WERKELIJK KOSTEN RESULTAAT

Communicatie & Participatie

Eindredactie RES 1.0, ontwerp 
website, nieuwsbrieven 

€ 40.000 Eindredactie RES 1.0, website, 
nieuwsbrieven 

€ 37.061

Programmamanager 
communicatie/ participatie

€ 100.000 Programmamanager 

communicatie/ participatie

€ 80.132

Bijeenkomsten € 20.000 Bijeenkomst RES Event  

31 januari

€ 7.525

Communicatiemateriaal 
overige

€ 30.000 KinderRES € 6.500

RES-Campagne Q3/Q4 € 35.000 RES-Campagne € 14.492

Onvoorzien € 20.000 Onderhoud website € 14.958

Overige communicatie € 6.125

Totaal € 245.000 € 166.792 € 78.208

RESULTATEN

•  Opzet en maandelijks overleg ZEA 

communicatienetwerk met de 

gemeenten, de Provincie Zeeland 

en Enduris

•  Ontwikkeling ZEA-communicatie-

strategie 2020-2022 

•  Ontwikkeling KinderRES

•  Fysiek ZEA Stakeholderevent

•  Digitaal ZEA Stakeholderevent

•  Gastlessen energietransitie primair 

onderwijs i.s.m. de NME centra

•  ZEA digitale campagne “Parijs op 

z’n Zeeuws”

• ZEA nieuwsbrieven

• ZEA persberichten 

2020

2030

2020

20
30

WIST JE DAT?
We gaan flink isoleren, 

zodat we minder gas 

nodig hebben.  2020

isoleren

elektriciteit?

laadpalen

openbaar
vervoer

toepassen

20
30

parijs
op z'n

zeeuws

Als we de opwarming 
niet stoppen, smelten de 
poolkappen, stĳgt de 
zeespiegel en wordt het 
weer steeds extremer. 
Zeeland blĳft dan niet 
langer meer droog.

Afspraken in 

Europa en
Nederland

Door uitstoot van CO2 warmt de aarde langzaam op. Het klimaat verandert wereldwĳd en ook in Nederland.

Het doel is om in
2030 de CO2-uitstoot
met tenminste 34%
te verminderen. Zeeland 
focused om te beginnen 
op isolatie van gebouwen.
WWant... Energie die je 
bespaart, hoef je ook niet 
op te wekken.

We willen over 10 jaar 

alle elektriciteit die we 

in Zeeland gebruiken 

duurzaam opwekken.

In 2025 willen we in 
Zeeland voldoende 
laadpalen voor 
elektrisch vervoer.

In 2030 willen we 49% 

CO2-uitstoot verminderen 

in het verkeer en vervoer 

in Zeeland. Dat is een 

halvering van de uitstoot 

door alle voertuigen 

samen!

WIST JE DAT: - 1 op de 5 huizen in Zeeland al zonnepanelenheeft.

WIST JE DAT:
Thuiswerken en 
fietsen de 
CO2-uitstoot 
verminderen.

Wat is de grootste 
duurzame bron van 
energie in Nederland?

windenergie; daarna volgt 
zonne-energie.

Elektriciteit is 

stroom om je 

mobiel mee 

op te laden.

KLIMAAT
 AKKOORD 2015

In Zeeland dragen
we ook ons steentje
bĳ aan de klimaat- 
doelstellingen van 
Parĳs. 
- - - 
DDeze poster legt uit 
wat we in Zeeland 
(gaan) doen om de 
opwarming van de 
aarde tegen te gaan. 
Dat is Parĳs op z’n 
Zeeuws.

gebouwde
omgeving

vermindering

verduurzamen

duurzame   energie

windenergie

energie 
uit  water

personen vervoer

vracht verkeeropenbaar
vervoer

wat   is   jouw   gouden    idee   voor   de   zeeuwse   energie   strategie?

zonne
energie

eleKtriciteit

MOBILITEIT

regionale    energiestrategie   zeeland

KinderRES



FINANCIEEL 
JAARVERSLAG 2020

16

INTRODUCTIE INKOMSTEN EN UITGAVEN

Het Programma Gebouwde 

omgeving is primair gericht 

op energiebesparing én 

het verduurzamen van 

publiek-, commercieel- en 

recreatievastgoed en van 

sociale- en particuliere 

woningbouw. Het landelijke 

doel is om in 2030, binnen de 

Gebouwde Omgeving, 49%  

CO2 te besparen. Deze landelijke 

ambitie is vertaald naar de 

Zeeuwse situatie.  

De bestaande plannen in de RES 

1.0 tellen samen op tot een CO2-

besparing van minimaal 34%. De 

prioriteiten van het Programma 

liggen in het opstellen van de 

Regionale Structuur Warmte, 

de Transitie Visie Warmte en het 

RES Energiebesparingsplan. In 

de eerste twee trajecten hebben 

de Zeeuwse gemeenten een 

trekkersrol en ondersteunt het 

ZEA de gemeenten en bij het 

derde genoemde traject neemt 

het ZEA de trekkersrol op zich.

De begrotingspost “Gebouwde 

Omgeving” was bestemd voor 

het Programma Gebouwde 

Omgeving. In totaal was 

een budget van €250.000,- 

gereserveerd. 

De uitgaven lagen in 2020 

op ruim €136.000,- en 

vielen hiermee lager uit dan 

geraamd, mede doordat de 

kosten voor de Programma 

Manager lager uitvielen en 

een deel van de kosten in 2021 

gefactureerd zullen worden. 

Het Programma Gebouwde 

Omgeving heeft in 2020 veel 

ingezet op communicatie, met 

o.a. webinars voor raadsleden en 

ambtenaren en de ontwikkeling 

van informatief materiaal 

voor bedrijven, gemeenten 

en inwoners. Daarnaast heeft 

een ingehuurde Project 

Manager 2 dagen per week 

ondersteuning geleverd aan 

bewustwordingsactiviteiten, 

zoals de pilot gericht op 

woningeigenaren in de 

gemeente Hulst en het 

uitwerken van nieuwe 

activiteiten.

4. PROGRAMMA  
GEBOUWDE  
OMGEVING 
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BEGROOT WERKELIJK KOSTEN RESULTAAT

Gebouwde omgeving

Voorzitter GO € 100.000 Voorzitter GO € 66.000

Projectleider GO € 25.000 Projectleider GO € 26.700

Opdracht isolatie € 5.000 Communicatieopdracht € 5.040

Bijdrage TVW € 20.000 Bijdrage TVW € 20.000

Ondersteuning adminstratie/
communicatie 

€ 12.000 Ondersteuning communicatie 
RES

€ 5.000

Pilot grootverbruikers 
commercieel vastgoed

€ 15.000 Duurzaamheidskrant € 1.650

Adresgegevens VVE's € 2.500 Flyers commercieel vastgoed € 2.160

Overige 
communicatieuitingen

€ 12.000 Folder GO € 2.160

Communicatiemateriaal € 30.000 Webinar € 7.544

Onvoorzien € 28.500 Overige declaraties RES -GO € 170

Totaal € 250.000 € 136.424 € 113.576

RESULTATEN

•  Tweewekelijks overleg met Hoofdtafel 

Gebouwde Omgeving

•  Periodiek overleg met Subtafels Particulier- 

en Commercieel Vastgoed

•  Periodiek overleg woningbouwcorporaties, 

RUD Zeeland, Bouwend Zeeland, Techniek 

Nederland, Energiek Zeeland, NPRES e.a. 

•  Regelmatig overleg met toeristische 

sector, via TOZ en Recron. (Toeristisch 

Ondernemend Zeeland)

•  Organisatie van overleg en kennissessies 

voor vastgoedbeheerders van Zeeuwse 

gemeenten en provincie

•  Binnenhalen van 2 miljoen subsidie voor  

3 jaar voor het project Verduurzaming  

klein maatschappelijk vastgoed

•  Webinars raadsleden en ambtenaren 

•  Webinar Energiebesparing toeristische 

sector

•  Ondersteuning pilot particulier vastgoed 

gemeente Hulst

•  Ontwikkeling en ondersteuning collectief 

traject Transitie Visie Warmte

•  Video energiebesparing bedrijven

•  Bijdrage duurzaamheidskrant (oplage 

160.000 exemplaren)

•  Ontwikkeling flyer verduurzaming 

commercieel vastgoed

•  Ondersteuning event voor Verenigingen  

van Eigenaren

•  In kaart brengen grootverbruikers  

energie MKB
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INTRODUCTIE INKOMSTEN EN UITGAVEN

De doelstelling van het 

Programma Mobiliteit 

is primair gericht op het 

verduurzamen van personen- 

en goederenvervoer. Doel 

is om in 2030 49% CO2 te 

besparen. Het Programma 

Mobiliteit legt met name de 

prioriteit bij het stimuleren van 

elektrisch personenvervoer, 

het terugdringen van CO2-

uitstoot bij zakelijke mobiliteit 

en de realisatie van de 

laadinfrastructuur. In de RES 

1.0 staat een groot aantal 

startprojecten beschreven 

waar voornamelijk Zeeuwse 

bedrijven mee aan de slag zijn 

gegaan. Het Programmateam 

Mobiliteit zet hierbij in op het 

enthousiasmeren/ inspireren en 

waar nodig het ondersteunen 

van projecten. 

De begrotingspost “Mobiliteit” 

was bestemd voor het 

Programma Mobiliteit.  

De beraamde kosten bedroegen 

in 2020 ruim €85.000,- waarbij 

de grootste posten de inhuur 

van de Programma Manager, 

de Project Manager en 

verschillende communicatieve 

activiteiten omvatte. 

De uitgaven betroffen bijna 

€43.000,- en vielen fors 

lager uit dan begroot mede 

doordat de Project Manager 

niet was ingehuurd, er door 

COVID-19 op de ontwikkeling 

van verschillende initiatieven 

vertraging heeft plaatsgevonden 

of geen voortgang plaats heeft 

kunnen vinden. Daarbij zijn er 

een aantal opdrachten verstrekt 

waarvan de facturatie in 2021 

plaats zal vinden. 

5. PROGRAMMA  
MOBILITEIT 

RESULTATEN

•  Tweewekelijks overleg met Hoofdtafel Mobiliteit

•  Webinar met vertegenwoordigers uit de  

Automotive sector

•  Webinar sectortafel teneinde overgang naar uitvoeringsfase 

toe te lichten

•  Inspiratiemoment (video) “Groene Hub

•  Inspiratiemoment (video) “Vervoerplan”

•  Ondersteuning verleend aan Vervoerplan “Roompot”  

via SDMZ
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BEGROOT WERKELIJK KOSTEN RESULTAAT

Mobiliteit

Voorzitter sectortafel 
mobiliteit

€ 38.000 Voorzitter sectortafel 
mobiliteit

€ 35.709

Representatiekosten 
programmateam

€ 1.000 Ondersteuning opstartproject 

duurzame mobiliteit

€ 7.000

Bijeenkomsten sectortafel en 
programmateam 

€ 3.000 Bijeenkomsten varia € 257

Promotiebijeenkomsten EV  
(4 x 1000)

€ 4.000

Inspiratiebijeenkomsten 
sprekers (4x + bijeenkomsten / 
webinars)

€ 8.000

Inhuur startproject grote 
bedrijven (projectleider, 24 u 
pw , € 75,00, 4e kwartaal)

€ 23.000

Ondersteuning startprojecten € 6.000

Communicatie € 2.000

Totaal € 85.000 € 42.966 € 42.034
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INTRODUCTIE INKOMSTEN EN UITGAVEN

De doelstelling van het 

Programma Elektriciteit 

is primair gericht op het 

verduurzamen van het Zeeuws 

elektriciteitsverbruik. Doel is 

om in 2030 alle elektriciteit 

duurzaam op te wekken waarbij 

ingezet wordt op de opwek van 

90MW per jaar middels wind- en 

zonne-energie op land. Tevens is 

het essentieel dat er voldoende 

transportcapaciteit op het 

elektriciteitsnet beschikbaar 

is zodat de stijgende opwek 

van en vraag naar duurzame 

elektriciteit gewaarborgd blijft. 

Juist omdat er in Zeeland 

veel ontwikkelingen op stapel 

staan die van invloed zijn op 

de energie infrastructuur, (bijv. 

laadpaal infrastructuur voor 

elektrische auto’s, warmte-

netten in de gebouwde 

omgeving, elektrificatie van de 

industrie, meer aansluitingen 

voor opwek duurzame stroom) 

is het van belang om het 

vernieuwen/ uitbreiden van 

hiervan integraal in kaart te 

brengen. Het Programma-

team Elektriciteit pakt een 

faciliterende rol in de realisatie 

van de RES 1.0.

De begrotingspost “Elektriciteit” 

was bestemd voor het 

Programma Elektriciteit. De 

geraamde kosten bedroegen in 

2020 €75.000,- . De werkelijke 

kosten bedroegen een kleine 

€9.000,- welke besteed zijn aan 

een onderzoek naar de potentie 

van zonne-energie op Zeeuwse 

daken en door inschrijving in het 

Kadaster. De systeemstudie naar 

het Zeeuwse energienet is met 

financiële bijdragen van onder 

andere de provincie, gemeenten 

en Enduris mogelijk gemaakt.

6. SECTORTAFEL 
ELEKTRICITEIT 

GEREALISEERDE RESULTATEN

• Periodiek overleg Hoofdtafel Elektriciteit

• Periodiek overleg Subtafel Zon en Wind

•  Toename duurzame opwek in Zeeland in 2020 is 110 MW 

(waarvan 85 MW meetelt in RES doelstellingen)

• Analyse potentie ‘Zon op dak’ in Zeeland

•  Vertegenwoordiging RES-Elektriciteit in  

Systeemstudie Zeeland

•  Periodieke afstemming Cluster Energie Strategie  

(CES t.b.v. verduurzaming industrie)

•  Afstemming TenneT (150 kV), gemeenten Schouwen-

Duiveland en Tholen (Noordring) omtrent 

congestievraagstuk
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BEGROOT WERKELIJK KOSTEN RESULTAAT

Elektriciteit

Onderzoek potentie zon op 
dak

€ 10.000 Onderzoek potentie zon  
op dak

€ 8.893

Startprojecten varia € 20.000

Communicatie en monitoring € 10.000

Overige € 35.000

Totaal € 75.000 € 8.893 € 66.107
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De ambities van de RES 1.0 zijn 

groot, zeer groot. 2020 is een 

financieel gezond boekjaar 

gebleken met als mijlpaal de 

vaststelling van de Zeeuwse 

RES 1.0. Onze RES heeft daarbij 

als voorbeeld voor andere 

RES-regio’s kunnen dienen. 

Met de vaststelling door de 

Zeeuwse overheden is een 

stevig fundament gelegd voor 

het Uitvoeringsplan RES 1.0, 

welke medio 2021 opgeleverd 

zal worden. Hierin zullen de 

governance, prioriteiten en de 

vervolgstappen met betrekking 

tot de gezamenlijke realisatie 

van de doelstellingen worden 

toegelicht. Hiermee zullen 

de specifieke kwaliteiten en 

kansen van onze provincie 

benut worden waarmee een 

evenredige bijdrage geleverd zal 

worden aan de doelstellingen 

van het Klimaatakkoord.  

De uitdagingen in 2020 waren 

ook allerminst groot. Het wiel en 

de organisatie moesten opnieuw 

uitgevonden worden: Zeeland 

ging als eerste RES-regio over 

naar de uitvoering van de RES 

1.0. De overgang naar het starten 

van de werkelijke uitvoering 

heeft vele voeten in de aarde 

gehad: regionale overheden, de 

Provincie, het netwerkbedrijf 

Enduris, inwonerscollectieven 

en bedrijven zijn het gesprek 

aangegaan om samen te 

verkennen hoe samen te 

werken, te netwerken, te 

communiceren en processen  

te organiseren. Daarbij zijn deze 

processen van dynamische 

aard. Tevens heeft COVID-19 

ook financiële onzekerheden 

met zich meegebracht voor 

overheden, marktpartijen, 

maatschappelijke organisaties 

en inwoners welke invloed 

hadden op de beschikbare 

menskracht en middelen en  

de wijze van samenwerken.

De RES is van ons allemaal, 

van alle Zeeuwen. We kunnen 

de RES alleen uitvoeren door 

samen te werken, door de 

Zeeuwse krachten te bundelen. 

Door naar elkaar te luisteren 

en ons open te stellen voor 

verschillende invalshoeken, 

oplossingsrichtingen en 

innovatie. Want het thema 

energietransitie brengt 

vele meningen, emoties, 

behoeften én wettelijke 

verantwoordelijkheden met 

zich mee. De komende jaren 

wordt het de kunst om deze 

zoveel mogelijk met elkaar 

te verbinden. Daarbij biedt 

een goede uitvoering van 

de Zeeuwse energietransitie 

volop kansen voor inwoners en 

bedrijven, zoals op het terrein 

van economie, werkgelegenheid 

en de aantrekkelijkheid van 

Zeeland als provincie om je als 

inwoner en bedrijf te vestigen.

2020 legt zowel een financiële 

als strategische basis voor 

2021 en de jaren erna. Het 

ZEA heeft, samen met alle 

partners en betrokkenen, laten 

zien dat ook onder bijzondere 

omstandigheden, met veel  

inzet en het zuinig omgaan  

met financiële middelen, toch 

net nodige bereikt kan worden.  

Ook dat is Parijs op z’n Zeeuws. 

7. SLOT
BESCHOUWING
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