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Van de voorzitter,

Ton van der Steen
Voorzitter

Contactgegevens  

Willem de Zwijgerlaan 49  

3136 AR Vlaardingen

info@vlaardingsenergiecollectief.nl 

facebook.com/VlaardingsEnergieCollectief

2018 was een boeiend jaar voor het VEC. Een jaar van opbouw en voorbereiding om te starten 

met tal van zaken, die in 2019 tot resultaten hebben geleid en nog gaan leiden. Blij ben ik met het 

gestegen aantal leden. Eind 2018 was het aantal leden 72, inmiddels zijn we de 110 gepasseerd. 

Ons streven voor het eind van het jaar 2019 is 200 leden, maar wat mij betreft mogen het er wel 

1000 worden. Hierbij durf ik de stelling aan dat de betrokkenheid en bewustwording van de 

Vlaardingers voor het onderwerp “duurzaamheid” toeneemt. 

Na de snelle verkoop van de certificaten voor het eerste zonnecollectoren dak van “Motexion” 

kunnen mensen inmiddels al weer inschrijven voor het tweede dak, op de “Koningin”.    

De voorbereidingen voor de eerste twee windmolens langs het Scheur zijn in volle gang. De 

aanvraag voor de bouw bij de gemeente Vlaardingen is ingediend en de medewerking van de 

ambtenaren is prima. Inmiddels zijn er twee informatieavonden gehouden over de komst van de 

windmolens en zijn er 6 zienswijzen ingediend tegen de komst van de molens.

Trots ben ik op de kleine groep vrijwilligers die de kar trekt binnen het VEC. Behalve de 4 

bestuursleden zijn er gelukkig nog meer leden die veel werk verrichten voor het VEC. Daarnaast 

mag ik de mensen van onze “partner in wind” Windvogel niet vergeten, die ook ongelofelijk hard 

aan de kar trekken om van de voorbereiding en bouw van de windmolens een succes te maken.

Tenslotte wil ik nog aangeven dat er op juridisch en administratief niveau wel wat veranderingen 

gaan plaatsvinden. Dit heeft te maken met het feit dat we enerzijds nieuwe ontwikkelingen 

waarnemen waar we zeker bij moeten aanhaken als het gaat om administratie e.d. en anderzijds 

om het feit dat onze statuten moeten worden aangepast om actueel te zijn en de 

besluitvormingsprocessen niet te lang te laten duren.

Word actief voor het VEC en help het VEC aan nog meer leden!

mailto:info@vlaardingsenergiecollectief.nl
https://www.facebook.com/VlaardingsEnergieCollectief/


3

Mijlpalen VEC 2018

Start van info aan 

Vlaardingers via 

evenementen en 

media

Eerste 

certificaten 

uitgegeven

Start-up van project 

Oeverwind met 

gemeente 

Vlaardingen

Voorbereiding eerste 

collectieve zonnedak 

afgerond, inschrijving 

geopend 

72 leden en 

counting!

Locatie van twee 

windmolens 

vastgesteld
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In februari 2016 organiseerde de gemeente 
Vlaardingen  een “klimaatontbijt” waar een kleine 
groep Vlaardingse  burgers op af kwam. Allen 
mensen die de noodzaak  inzagen om de 
aftakeling van onze planeet tegen te  gaan. Uit 
deze bijeenkomst kwam een klein groepje  
enthousiastelingen voort, die niet lang daarna de 
koppen  bij elkaar staken om te bezien wat er in 
Vlaardingen voor  initiatieven te ontplooien waren. 
Al zoekend en  discussiërend bleef een beperkt 
aantal burgers over die  zich inlazen over de 
verschillende gestarte initiatieven in  andere 
steden. Wij zouden de Vlaardingse burger wel zo  
ver krijgen dat ze actief zouden participeren in het 
CO2-neutraal maken van onze stad!

In juni 2016 heeft de groep de stichting Vlaardings
Energie Collectief (VEC) opgericht met als doel  
het stimuleren van doelmatig energieverbruik, het  
bevorderen van efficiënt energieverbruik en het  
stimuleren van het gebruik van duurzame energie. 
Onder  de paraplu van deze entiteit werden 
activiteiten bedacht  in overleg met het Innovatie 
Centrum Duurzaam Bouwen en de
WoonWijzerWinkel. We zijn gestart met het  
voorlichten van delen van wijken om bewoners 
bewust te  laten worden van de 
vervuilingsproblematiek, waardoor  de mensheid 
de aarde vernietigt. We willen stimuleren  dat men 
zuinig omgaat met energie en we proberen  
mensen (vaak met een eigen huis) zo ver te 
krijgen dat ze  hun huis isoleren en zonnepanelen
aanschaffen.

Begin 2017 was het bestuur van de stichting tot 
het  inzicht gekomen dat er de komende jaren flink 
moest  worden aangepakt om de afspraken van 
Parijs en de toen nog wat vage doelstellingen van 
de gemeente Vlaardingen te vertalen in een plan 
van aanpak dat zou  moeten uitmonden in uit te 
voeren activiteiten. Een ding  was ons inmiddels 
wel duidelijk geworden: we wilden  zorgen voor 
veel zonnepanelen en een aantal  windmolens in 
onze stad, die geheel of ten dele bekostigd  
zouden moeten worden door, maar ook ten goede  
moesten komen aan, de Vlaardingse burgerij.
Omdat we  er achter waren gekomen dat het in 
exploitatie nemen  van een “zonnedak” het beste 
kon worden gedaan via de  constructie van de 
postcoderoos, waren wij genoodzaakt  een 
coöperatie op te richten.

En zo hebben we in september 2017 het VEC 
u.a.  opgericht. Naast de doelen die direct waren  
overgenomen van de stichting kwam in de 
statuten op  hoofdlijnen te staan hoe we die 
doelen wilden bereiken.  Al snel hebben wij twee 
groepen opgericht, de ene richt  zich op Zon en 
de andere op Wind.

Waar het allemaal begon
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Onzekerheid

De voorafgaande periode was

een moeizame tijd van zoeken

naar de wegen die naar

“Parijs” leiden.

Informatie van reeds eerder 

gestarte  clubs elders gaf ons 

weinig  duidelijkheid; bijna 

iedereen deed  dingen anders en 

door velen werd  telkens opnieuw 

het wiel  uitgevonden. Vele termen 

worden  door elkaar gebruikt van 

woningen  met 0 op de meter, 

energieneutraal,  enz. De 

onzekerheid heeft een aantal  

leden en bestuursleden doen  

besluiten onze club te verlaten.

Immers, het risico van bedachte  

toekomstige investeringen beliep 

vele  miljoenen. Moesten wij als  

vrijwilligers daar onze vingers aan  

branden? De roep om een goede

bestuurdersaansprakelijkheids-

verzekering werd groot.

Ook de rijksoverheid zorgt voor  

onzekerheid; zekerheden werden  

ingewisseld voor nieuw beleid, dat  

weer nieuwe onzekerheden aan 

het  licht bracht. Voorbeelden zijn 

de  aftrekposten voor elektrische 

en  halfelektrische auto’s 

(hybrides) en  veranderingen in 

de subsidieregeling  voor

zonnepanelen.

Hoe verder?

De gemeente Vlaardingen heeft 

het  beleidskader windenergie in 

januari  2017 vastgesteld. Na de  

gemeenteraadsverkiezingen heeft  

een nieuw college de  

klimaatdoelstellingen omarmd. In  

overleg met de provincie was  

inmiddels bepaald dat er op het  

grondgebied van Vlaardingen  

minimaal een viertal windmolens 

zou  moeten verrijzen dat het  

energieverbruik van circa 10.000  

gezinnen zou moeten kunnen  

dekken. Zowel de provincie als de  

gemeente zagen het VEC wel 

zitten  als de uitvoerder van die 

plannen. En  zowaar kwam er 

zelfs subsidie  beschikbaar van 

beide  overheidsinstanties. Een 

bijzonder  element van de VEC 

plannen is de  toewijzing van een 

deel van de winst  van de 

windmolens voor  natuurprojecten. 

Dit is nog niet  eerder in 

Nederland zo gedaan. De  foto

hiernaast toont de beoogde  

locatie voor de eerste twee  

windmolens.

Ook voor onze ideeën over het  

exploiteren van zonnepanelen op  

daken voor mensen die er zelf niet

de ruimte voor hebben of om een

andere  reden niet zelf 

zonnepanelen  aanschaffen,

konden op waardering  en een 

kleine financiële  ondersteuning 

rekenen van  gemeente en

provincie.

Samenwerking

Met Windvogel hebben wij 

onlangs  een 

samenwerkingsovereenkomst  

gesloten om vooralsnog 2  

windmolens van de grond te

krijgen  in het Oeverbos langs 

de Nieuwe  Waterweg.



Eind 2018 en begin 2019

We zijn nog steeds zoekende naar de beste organisatievorm.Onze inspanningen en 

raadpleging van  deskundigen hebben wel opgeleverd dat we waarschijnlijk afkoersen op het 

behoud van onze (moeder)  coöperatie, waaronder alle Zonneprojecten via de postcoderoos 

direct blijven vallen en vooralsnog één  exploitatie-bv voor ons Windproject.

Voor ons eerste collectieve zonnedak is eind 2018 een afspraak met de installateur gemaakt 

over de  installatie van een paar honderd zonnecollectoren op het dak van Motexion. Het dak 

is in maart in  gebruik genomen. Op het moment van schrijven (half 2019) voldoet het volledig 

aan de verwachtingen.  Met de ontwikkeling van ons tweede collectieve zonnedak, ‘de 

Koningin’, wordt goede voortgang  gemaakt. Voor onze zonnedaken werken we samen met de 

landelijke coöperatie Zon op Nederland. 

Begin 2018 hebben VEC en Windvogel het principeverzoek voor de bouw van de windmolens 

ingediend  en de gemeente heeft besloten planologische medewerking te verlenen. De 

resultaten van de diverse  onderzoeken die vervolgens zijn uitgevoerd voor de Milieu Effect 

Rapportage zien er veelbelovend uit.

Inmiddels is de vergunning voor de bouw van 2 windmolens aangevraagd en de gemeente 

heeft de  procedures voor aanpassing van het bestemmingsplan en verlening van de 

vergunning gestart.

Laatse stand van zaken
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KeesBorsboom
Penningmeester

3 Begin 2018 bestond het bestuur uit Ton van der Steen (voorzitter),  Yvonne 

Batenburg (secretaris), Ada Pellearts (penningmeester) en Jan  Willem

Vogel. In het voorjaar heeft Jan Willem zich om privé redenen uit het 

bestuur  teruggetrokken. In het najaar is Kees Borsboom in het bestuur 

benoemd; hij  heeft de rol van penningmeester van Ada overgenomen.

Als bestuur van VEC hebben wij met elkaar afgesproken dat wat we doen  voor 

het VEC, vrijwilligerswerk is. Wij hebben daarom de samenwerking  gezocht 

met 2 partijen. De ene is ‘Zon op Nederland’ die ons onder andere  een 

behoorlijk deel van de administratie rondom mensen die lid worden van  het 

VEC uit handen heeft genomen. De andere is ‘Windvogel’, een landelijk 

opererende coöperatie, die al wat  langer bezig is op het gebied van het 

opzetten en exploiteren van  windmolens uit idealisme.

Het huidige bestuursteam bestaat uit de volgende leden:
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Het bestuur

Tonvander Steen
Voorzitter

YvonneBatenburg
Secretaris

Mijn betrokkenheid bij duurzaamheid is altijd al groot geweest 

en dan is het een uitdaging als je dat onderwerp met 

geestverwanten mag trachten om te zetten in daden, die 

bijdragen aan de groene doelstellingen van het VEC. 

Naast voorzitter van het bestuur bemoei ik mij met veel zaken 

van de juridische opzet en veranderingen op dat gebied tot en 

met aandacht voor, en af en toe inbreng in, de verschillende 

werkgroepen.

Jaren geleden hebben we zonnepanelen aangeschaft en 

ervaar ik hoe het je betrokkenheid bij het opwekken en het 

gebruik van energie vergroot. Voor mij zou het mooiste zijn om 

onafhankelijk van anderen duurzaam in onze energiebehoefte 

te kunnen voorzien. Voor het VEC ben ik het meest actief voor 

Zonne-energie, wijkgerichte aanpak en communicatie.

Ada Pellearts

Als moeder en grootmoeder van 6 geweldige kleinzoons voel 

ik me extra verantwoordelijk voor hoe wij mensen met onze 

aarde en grondstoffen omgaan. Daarom probeer ik op mijn 

manier een bijdrage te leveren, onder andere door me in te 

zetten voor de noodzakelijke energietransitie. In mijn rol als 

secretaris van het VEC behartig ik o.m. de juridische zaken, 

het privacybeleid en ben sparringpartner van de overige 

bestuursleden en vrijwilligers.

Als penningmeester beheer ik de financiën en registreer de 

inkomende en uitgaande geldstromen per project zodat een 

duidelijk inzicht is bij de leden van de coöperatie. Daarnaast 

draag ik graag bij om andere energiebronnen dichter bij de 

Vlaardingers te brengen om zo sneller een energie neutrale 

en CO2 vrije stad te worden.
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€ 2018 2017

Contributies 600 -

Algemene kosten 130 -151

Exploitatieresultaat 470 -151

€ 31-12-2018 31-12-2017

Vlottende activa:

Vooruitbetaalde en te ontvangen posten 2.321 491

Liquide middelen 79.652 2.040

Totaal 81.973 2.531

€ 31-12-2018 31-12-2017

Eigen vermogen:

Kapitaal 621 151

Kortlopende schulden en overlopende passiva:

Crediteuren 340 2.354

Vooruit ontvangen posten 80.982 -

Te betalen posten 30 26

Totaal 81.973 2.531

Jaarrekening

Exploitatieresultaat

Balans –Actief

Balans – Passief



Optimalisatie bedrijfsprocessen
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€

Ontvangen 25.000

Uitgaven:

Advertentiekosten 3.602

Aansprakelijkheidsverzekering 182

3.784

Resteert te besteden 21.216

€

Ontvangen 1.000

Uitgaven:

Bijeenkomst Windwijzer 764

Terugbetaling gemeente 236

€

Ontvangen 20.000

Uitgaven:

Juridische kosten 2.109

Huur locatie t.b.v. bijeenkomsten met
bewoners

374

Kleine uitgaven 1.183

3.666

Resteert te besteden 16.334

€

Ontvangen 17.970

Uitgaven:

Zaalhuur 275

Resteert te besteden 17.695

Subsidie Gemeente Vlaardingen I

Subsidie Gemeente Vlaardingen II

Subsidie Provincie Zuid Holland ( Wind)

Subsidie Provincie Zuid Holland (Zon)




