
COLLECTIEF ZONNEDAK:
DE KONINGIN
Het aanbod van zowel de dak eigenaren van Motexion als de 

Koningin om het dak voor een collectief zonnedak te mogen 

gebruiken, “scoorden” we zo’n beetje tegelijkertijd. Het was 

een mooie combi, omdat met beide daken heel Vlaardingen 

werd “belegd”. Ieder huishouden,  bedrijf met 

kleinverbruikaansluiting of vereniging kon meedoen. 

Door verschillenden obstakels heeft de procedure van het 

collectieve dak aan de Koninginnelaan iets langer geduurd dan 

Motexion. Maar nu is ook “de Koningin” zover dat de 

voorinschrijvers de inschrijving definitief kunnen maken  en 

degenen, die zich nog niet hebben ingeschreven en vallen 

onder de postcodes 3131, 3135, 3136, 3137 en 3138 kunnen 

dit alsnog doen. Voor dit dak maken we ook gebruik van de 

postcoderoosregeling. 

U koopt één of meerdere certificaten van eenmalig € 310, die 

goed zijn voor 250 kWh. U krijgt hiervoor 15 jaar lang de 

energiebelasting + BTW terug en u doet mee in de opbrengst 

van de verkoop van de opgewekte energie van het zonnedak 

aan een energiemaatschappij. Na deze 15 jaar beslist u als 

deelnemer mee of de exploitatie met 1 of 2 keer 5 jaar wordt 

verlengd. De opbrengst bestaat dan alleen uit de verkoop van 

de energie. Uw opbrengst is het grootst als u max. deelneemt 

tot uw eigen gebruik met een max. van 10.000 kWh. Gebruikt u 

jaarlijks 2.900 kWh, dan is het verstandig om met niet meer 

dan 11 certificaten mee te doen. Met de kennis van nu, zal uw 

jaaropbrengst rond de € 40 per certificaat zijn.  

Lukt panelen op eigen dak niet? Doe dan mee met ons 

collectieve zonnedak. 

- Ada Pellearts

. 

LEDEN AAN HET WOORD
Wij ademen blijmoedig voort / onder de rook van Europoort” staat op een prullenbak bij mij in de buurt. 

De hoofdpersoon uit Alex Boogers’ roman Alleen met de goden heeft, met iets minder gevoel voor 

humor, ook al niet veel prettigs te melden over de Vlaardingse leefomgeving. Toch is er wel wat te 

zeggen voor Vlaardingen, en zeker voor hoe wij Vlaardingers ons inzetten voor groen en 

duurzaamheid in onze stad. We liggen tegen het groen van Midden-Delfland, en door de inzet van 

Vlaardingers hebben we het Volksbos, de Broekpolder die zich steeds verder ontwikkelt en sinds een 

paar jaar ook een Voedselbos. De gemeente schreef ooit dat juist de ligging aan de Rotterdamse 

haven ervoor zorgt dat Vlaardingers zich zo inzetten voor de natuur: “De industriële omgeving prikkelt 

Vlaardingers om extra hard te werken aan een groene stad. Een beleid dat zijn vruchten heeft 

afgeworpen.” Ook duurzame energie past perfect in deze traditie, en elke keer dat ik langs een dak vol 

glimmende zonnepanelen fiets ben ik trots op mijn stad. Zoals de hoofdpersoon uit Alleen met de 

goden zich uiteindelijk letterlijk èn figuurlijk naar een beter leven vecht, zijn die panelen het bewijs dat 

wij ook vechten voor een groenere wereld, zonnepaneel voor zonnepaneel. 

Eveline de Smalen

VAN DE VOORZITTER…

Beste leden en belangstellenden,

Ik weet niet of u het heeft gemerkt, nu de vakantieperiode is 

aangebroken daalt het niveau van de kranten , tijdschriften e.d. 

naar een bedenkelijk niveau. Blijkbaar zijn de beste journalisten 

erop uit en moeten de media toch kwantiteit leveren. 

Zo kwam ik op verschillende pagina´s in dezelfde krant een 

artikel tegen over de negatieve invloed van elektrische auto´s op 

het asfalt. Op de ene bladzijde werd verteld dat het grotere 

gewicht van elektrische auto´s ertoe leidt dat het asfalt eerder 

onderhoud behoeft en op de andere werd het gebruik van de 

elektrische auto toegejuicht (niet vanwege het feit dat de auto 

geen uitstoot heeft en weinig fijnstof achter laat) omdat het op 

geen enkele wijze het asfalt zwaarder belast! Nepnieuws ?

Voor al diegenen die graag investeren in “zon” is er goed nieuws. 

Vanaf nu kunt u inschrijven op het nieuwe collectieve zonnedak, 

die gelegd gaat worden op het dak van de flat aan de 

Koninginnelaan. Nu komen qua postcode ook de inwoners van 

de wijk Holy aan hun trekken, indien zij dat wensen.

De aanvraag voor de bouw van, vooralsnog, twee windmolens is 

aangevraagd bij de gemeente Vlaardingen. Een maand terug is 

wederom een voorlichtingsavond gehouden om vooral de 

mensen die een direct (negatief of positief) belang hebben bij de 

plaatsing van de windmolens in de gelegenheid te stellen hun 

vragen en opmerkingen te plaatsen. Ik verwacht wel de nodige 

zienswijzen van belanghebbenden. Er zijn mensen die geluids-

of schaduwoverlast ervaren.

Tenslotte wil ik u allen een fijne zomer toewensen.

- Ton van der Steen, voorzitter.
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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
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