
COÖPERATIEVE WIND-
ENERGIE IN VLAARDINGEN
Vlaardingen krijgt coöperatieve windenergie. Dat maakt het 

niet alleen qua energie duurzaam, maar ook qua organisatie-

vorm. In veel gevallen wordt er gewoon windenergie 

geproduceerd. In dat geval zijn de kWh duurzaam opgewekt 

maar wordt er niet gekeken naar het organisatiemodel. In 

Vlaardingen gaan de bewoners zelf windenergie produceren. 

Ze organiseren dit in een coöperatie. De coöperatie is een 

heel goed middel om ook een duurzaam bedrijf op te zetten. 

Duurzaamheid is een containerbegrip geworden. Maar de 

orginele definitie van duurzaamheid is: balans tussen people, 

planet, profit. In de coöperatie onderneem je samen met 

mensen uit een leefomgeving (people), je produceert 

duurzame energie en zorgt voor de planeet (planet) en je 

doet dit ook op een financiëel duurzame manier (profit). 

Immers, als er verlies wordt gemaakt dan houdt het bedrijf 

snel op. De combinatie van die drie worden binnen een 

coöperatie in balans gehouden. Mensen die zorg dragen voor 

hun directe leefomgeving hebben zichzelf binnen het bedrijf 

op een democratische manier georganiseerd en gaan 

daardoor niet voor de volle winst koste wat het kost. Maar ze 

investeren wel en willen daar een gezond rendement op. 

Het VEC en haar windproject is hier een mooi praktisch 

voorbeeld van. Ze zullen straks investeren in nieuwe 

windmolens en produceren zelf duurzame kWh. Maar keren 

strakst niet alle winst uit aan haar leden. Ze reserveert ook 

geld voor de leefomgeving en de natuur. Het windproject is 

een prachtig voorbeeld waar die drie pijlers (people, planet, 

profit) in balans zijn gebracht. Daarmee produceert VEC 

straks échte duurzame energie!

- Siward Zomer, voorzitter van De Windvogel

. 

LEDEN AAN HET WOORD
Energieambassadeur

Als lid van het Vlaardings Energie Collectief zet ik me graag in het energiegebruik in mijn wijk te reduceren. Dit doe ik 

door mij in te zetten als energieambassadeur.

Wat is een Energieambassadeur? Dat is een enthousiaste vrijwilliger die regio, buurt en straatgenoten stimuleert en 

ondersteunt met energie besparen in de woning. De Energieambassadeur kent de woningen en heeft veel praktische 

informatie beschikbaar om met bewoners van de zelfde woning deze kennis te delen. Vaak zijn 

Energieambassadeurs mensen met een technische achtergrond maar dat is niet altijd zo en beslist ook niet 

noodzakelijk. Er zijn dus ‘verschillende soorten’ Energieambassadeurs, de meeste zijn ervaringsdeskundig en hebben 

bijvoorbeeld hun eigen huis al doorgelicht waar de besparingsmogelijkheden aanwezig zijn.

De aanpak van energieambassadeurs in Vlaardingen

In Vlaardingen, de Drevenbuurt is een enthousiaste groep bewoners (incl. bestuurslid VEC) actief in een werkgroep 

Energietransitie. Deze groep heeft zich ten doel gesteld om de Drevenbuurt tot meest energievriendelijke wijk van 

Vlaardingen te maken. De leden van de werkgroep zijn Energieambassadeurs aan het zoeken voor elk type woning in 

de Drevenbuurt om zo efficiënt de aanwezige kennis te kunnen delen.

Eind september is een pilot gestart onder de 28 bewoners van “De Tweelingen” om de voorgestelde aanpak te 

toetsten waar na een evaluatie de verder uitrol in de Drevenbuurt kan gaan plaatsvinden. Waarbij we hopelijk veel 

bewoners kunnen enthousiasmeren om energiebeperkende maatregelen te treffen en wie weet tot reductie van de 

kosten te kunnen komen door een gezamenlijk inkoop. 

- Cees van der Velden

VAN DE VOORZITTER…

Beste leden en andere geïnteresseerden,

Wij kijken terug op een prima verlopen algemene ledenvergadering. De 

opkomst is met circa 55 mensen nog nooit zo groot geweest. Is dat te 

verklaren uit het aangeboden programma waarin uitgebreid werd stil 

gestaan (door onze ingehuurde projectleider) bij de stand van zaken met 

betrekking tot de komst van de windmolens, of met de toename van de 

bewustwording van mensen om te komen tot een meer duurzame 

samenleving of met het feit dat ons ledenaantal weer is gegroeid en 

nieuwe leden benieuwd waren naar de sfeer in zo’n ledenvergadering. Wie 

het weet, mag het zeggen!

Meer dan interessant zijn de voorlopig uitgelekte aanbevelingen van de 

commissie Remkes, waarin echt serieus aan Tweede Kamer en regering 

wordt aanbevolen dat het pappen en nat houden, zoals dat de afgelopen 

jaren heeft plaats gevonden, thans niet meer aan de orde mag zijn. Het 

verzinnen van een “list”, hetgeen ik pas nog een minister hoorde zeggen, 

moet nu echt voorbij zijn. Uiteraard willen we allemaal dat de economische 

groei niet te veel wordt tegen gewerkt en dat de broodnodige nieuwe 

huizen kunnen worden gebouwd, maar niet ten koste van de leefbaarheid 

van ons land. Er zullen echt draconische maatregelen moeten worden 

genomen, waarvan de twee meest vergaande de sanering van de veel te 

grote en verontreinigende veestapel is en de verlaging van de maximum 

snelheid de andere. Laten we eerlijk zijn, de verlaging van de maximum 

snelheid kan je eigenlijk helemaal niet draconisch noemen. 

Er gaat de komende jaren heel wat veranderen, van het gas af, op weg 

naar elektrisch rijden en koken, een vliegtax betalen, de introductie van 

warmtenetten, minder vlees eten enz. enz. Ik ben blij dat wij als coöperatie 

daarin een bescheiden bijdrage mogen leveren. 

- 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

De gemeenteraad behandelt nu de 

wijziging van het bestemmingsplan die 

nodig is voor de vergunning voor het 

bouwen van de windturbines in het 

Oeverbos. De beeldvormende 

bijeenkomst heeft op 26 sept plaats 

gevonden. Op 3 okt vindt de 

oordeelsvormende bespreking plaats 

en op 17 okt beslist de raad. U kunt bij 

deze besprekingen aanwezig zijn: op 

het stadhuis, ’s avonds vanaf 20 uur.
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