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Vlaardings Energie Collectief
Het Vlaardings Energie Collectief (VEC) is
opgericht door en voor Vlaardingers met als
doel zo veel mogelijk energie op te wekken met
zonnepanelen en windmolens in Vlaardingen.
Het opwekken van zon- en windenergie op
Vlaardings grondgebied, daar gaat het om bij de
projecten van de coöperatie.
Wil je een bijdrage leveren en het Vlaardings
Energie Collectief tot een nog groter succes
maken? Neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Willem de Zwijgerlaan 49
3136 AR Vlaardingen
info@vlaardingsenergiecollectief.nl
facebook.com/VlaardingsEnergieCollectief

NIEUWS ONDER DE ZON…

LEDEN AAN HET WOORD

Vlaardingen Duurzaam Verder
Op 31 oktober, Wereld Bespaardag, organiseert het Vlaardings Energie
Collectief samen met de Industriële Kring Vlaardingen een bijeenkomst in de
Windwijzer met als titel “Vlaardingen Duurzaam Verder”. We willen met elkaar
delen wat er zoal gebeurt op het gebied van duurzaamheid en welke plannen op
stapel staan. Door deze kennis heb je niet meer het idee, dat jij alleen goed bezig
bent. De verwachting is dat we elkaar hierdoor enthousiasmeren en wellicht
extra stappen gaan zetten.

Ik heb mij aangemeld voor het VEC (Vlaardings
Energie Collectief) omdat ik geef om het milieu en
de planeet. Als mens dienen we goed voor de
planeet te zorgen omdat we er maar een hebben
en wij er net zo afhankelijk van zijn als de rest van
de dieren en planten waarmee wij hem delen.
Helaas is onze impact op de wereld enorm en is
klimaat verandering een bewezen probleem dat
alles bedreigt.

Om ideeën op te doen van wat er zoal mogelijk is, zullen er flitspresentaties zijn
van verschillende initiatieven. Enkele voorbeelden zijn:
• wat moet je doen om “0 op de meter” te bereiken?;
• ervaringen als je je huis verwarmt of koelt met een warmtepomp;
• een Vereniging van Eigenaren presenteert een heel bijzonder initiatief;
• hoe gaat het de actie van Econnetic om 28.000 zonnepanelen op de daken van
Vlaardingse bedrijven te plaatsen?;
• wat doet Irado aan duurzaamheid?;
• samenwerking tussen Stroomopwaarts en het Lentiz-college.
Als Vlaardings Energie Collectief lichten we de stand van de collectieve
zonnedaken en ons windmolenproject Oeverwind toe. We laten graag horen hoe
iedereen in Vlaardingen mee kan doen. Er is ook een beursvloer waar u aan de
pitchers uw vragen kunt stellen. Er zijn diverse Vlaardingse bedrijven aanwezig,
die duurzame product en diensten leveren. De Rabo is aanwezig om uw vraag
te beantwoorden: hoe ik financier ik mijn duurzaamheidsinitiatieven?
De aftrap op de bijeenkomst wordt gegeven door de wethouder van
Duurzaamheid Bart Bikkers. Hij schetst de voornemens van de gemeente en zal
u oproepen om niet op elkaar te wachten , maar samen aan de slag te gaan. De
bijeenkomst is van 17.00 – 20.00 uur in de Windwijzer, Schiedamseweg 95.

VOOR DE WIND…

Er is nog plek, dus meld u
zich gerust nog aan voor
deelname aan een van de
collectieve zonne daken!
U kunt aanmelden op
www.vlaardingsenergiecoll
ectief.nl/aanmelden
Als u zich al heeft
aangemeld voor
deelname, maar dat nog
niet definitief heeft
gemaakt, is het nu ook tijd
om dat te doen!

Door provincie Zuid-Holland zijn locaties aangewezen waar windenergie opgewekt
wordt. De gemeente Vlaardingen heeft een locatie geaccepteerd, onder de
voorwaarde dat het project dan voor en door burgers gerealiseerd wordt. Als VEC
zijn we voor dit burger-windproject een samenwerking gestart met De Windvogel;
een coöperatie die al veel ervaring heeft met realisatie van coöperatieve projecten.
Met Staatsbosbeheer, is een gebruiksovereenkomst gesloten. Met de gemeente
Vlaardingen hebben we onlangs een gezamenlijke projectstart gehad. Het project
vraagt zorgvuldige afstemming met veel partijen.

Als liefhebber van natuur vind ik het belangrijk dat
ik bijdraag aan het behoudt van de wereld daar
waar ik kan. Duurzame energie is een van de
dingen die daarbij belangrijk zijn. Daarom heb ik
mij ingeschreven voor het collectieve zonnedak op
het gebouw van Motexion.
.

Uiteraard kunnen de meeste mensen een systeem
op hun eigen huis kwijt maar grotere collectieve
daken is in mijn ogen veel slimmer.
Schaalvoordeel en daarmee minder
aansluitmateriaal lijkt mij een logische keuze.
Er ligt op dit moment een goede offerte van een
erkend installateur. De regels vanuit de overheid
kunnen veranderen maar de insteek zal blijven
een terugverdien tijd van 7 jaar. Alles daarna is
dus winst. Maar belangrijker nog, het is een
relatief kleine investering voor het milieu!
Dit is dan ook de reden dat ik mijn inschrijving
voor het Motexion dak (voor 9 certficaten) definitief
heb gemaakt. En ik roep iedereen die dit nog niet
heeft gedaan dan ook op zijn of haar inschrijving
definitief te maken. Des te sneller kan de
installatie beginnen.

- Marijn Schellart

Er zijn in het gebied namelijk heel veel initiatieven die raakvlakken hebben met ons
project, zoals de Blankenburgverbinding, de waterharmonica, kwaliteitsprogramma,
boerderij van de toekomst.
Het westelijk deel van het Oeverbos is de komende jaren in gebruik voor de aanleg van de Maas-Deltatunnel. Daarom
kunnen 2 windmolens daar pas gebouwd worden vanaf 2024. De eerste twee, in het oostelijke deel, hopen we in 2021
te kunnen bouwen. We willen in 2019 de vergunning bij de gemeente aan te vragen.
Hoe zorgen we er voor dat dit écht een project ván en vóór Vlaardingse burgers en ondernemers wordt? Dan hebben
we een sterke coöperatie nodig met actieve inbreng en betrokkenheid van heel veel leden. Vandaar de vraag: hoe kunt
en wilt u meedoen? Op 6 november gaan we in gesprek met omwonenden om te bespreken hoe uw belangen en
bijdrage in het project betrokken kunnen worden, en in het geheel van de opgave van het VEC.

