
VAN “VERBETERJEHUIS” 

NAAR DE KONINGIN
Van “Verbeterjehuis” naar de Koningin

Het gebruik van duurzame opgewekte energie bevorderen, daar 

zetten we ons voor in als VEC. Een belangrijke stap die hiervoor 

ligt is uiteraard, kan ik mijn gebruik van energie ook beperken. Bij 

alle dagelijkse dingen die we doen, zijn er veel keuzes te maken. 

Hoe verplaats ik me, wat eet ik, hoe vier ik vakantie? Maar ook 

thuis brandt er alleen licht waar het nodig is en moet die die 

verwarming daar wel branden? Kan het huis misschien zo hier 

en daar nog een dikkere jas gebruiken?

Een mooi instrument om u hierbij te helpen is de site 

“Verbeterjehuis” van Milieu Centraal. Gewoon thuis achter de 

computer met de kennis van uw eigen woning paraat, kunt u 

alles bekijken en worden suggesties gedaan welke materialen 

voor handen zijn om dit aan te pakken en wordt er een indicatie 

gegeven van de kosten en de opbrengst. Als u twee matregelen 

treft, krijgt u ook nog subsidie.

Is er aan uw woning niets meer te isoleren of te besparen en 

heeft u nog financiële ruimte, investeer dan in zonnepanelen.

Lukt het niet op eigen dak en woont u in postcode 3131, 3135, 

3136, 3137 of 3138, dan kunt u nog meedoen aan het collectieve 

zonnedak van de Koningin. 85% is reeds verkocht, er zijn dus 

nog maar 39 certificaten, dus laat deelname niet aan uw neus 

voorbijgaan en meldt u aan!

- Ada Pellearts

. 

VAN DE VOORZITTER 

Ik heb een jaren dertig twee-onder-een-kap woning met een groot dak op het noorden. Het dak op het westen staat onder de schaduw van grote bomen in de straat. Dat is 

dus niet zo gunstig voor het plaatsen van zonnepanelen. Het dak op het oosten profiteert wel van de vrije zonneschijn in de ochtend tot een uur of 12. Daar heb ik wel een 

aantal zonnepanelen kunnen plaatsen, maar niet voldoende om mijn hele elektriciteitsverbruik te kunnen compenseren. 

Dat was de reden dat ik gebruik heb gemaakt van de mogelijkheid om mee te doen met het eerste collectieve zonnedak van de Vlaardingse Energiecoöperatie. Voordeel 

van het collectieve dak is de postcoderoos regeling. Deze houdt in dat als je mee doet met een collectief dak in de buurt van je eigen woning, je de garantie hebt dat de 

eerste 15 jaar de energiebelasting plus BTW die je thuis hebt betaald voor je eigen verbruik, over het aantal kWh wat je collectief opwekt wordt teruggegeven. Door het 

afbouwen van de salderingsregeling voor panelen op je eigen dak vanaf 2023 is dat voordeel er op termijn niet meer voor eigen panelen. Door de postcoderoos regeling 

heb je in een jaar of 8 de investering weer terugverdiend en maak je de volgende jaren alleen maar winst. 

Bovendien verkoopt het VEC de stroom en de algemene ledenvergadering van de coöperatie beslist hoeveel daarvan als winst wordt uitgekeerd aan de participanten in 

het zonnedak. Sinds kort heb ik een volledige elektrische auto die ik thuis op mijn eigen stroom kan opladen. Daarmee stijgt mijn stroom verbruik aanzienlijk.

Omdat ik wel mijn auto volledig op groene zonnestroom wil laten rijden heb ik behoefte aan nog meer panelen. Dus ik heb me ook weer ingeschreven voor een aantal 

panelen op het tweede collectieve zonnedak van het VEC. 

Zo blijven we duurzaam bezig!

- Frits Nolet
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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

Beste leden en andere geïnteresseerden,

Het nieuws werd de afgelopen weken gedomineerd door de tijdelijke 

maatregelen om de bouw weer aan de gang te krijgen en de grondwerkers 

weer aan de slag te kunnen laten gaan. Dat het om tijdelijke maatregelen 

gaat weet bijna iedereen.  De wijze waarop de duurzaamheid in Nederland 

echt moet worden hersteld laat nog even op zich wachten, maar dat zal niet 

alleen blijde gezichten opleveren. Met name de boeren zullen een forse veer 

moeten laten. Ik mag aannemen dat de initiatief nemende politieke partijen 

hun rug zullen rechten als de maatregelen bekend worden gemaakt. Ik vrees 

echt voor het voort bestaan van vele boerderijen; tegelijkertijd was er tot 

enige tijd geleden veel geweeklaag bij tal van boeren dat zij amper het hoofd 

boven water kunnen houden. Op basis daarvan denk ik dat het uitkopen van 

juist dit soort boeren wel eens zal kunnen leiden tot een win-win situatie.

Juist nu (ik dit schrijf) komt ongeveer de halve wereld bij elkaar voor de 

klimaattop in Madrid.  25000 deelnemers confereren vele dagen om de 

akkoorden van Parijs om te zetten in concrete acties , die de voorziene 

opwarming van de aarde met 3,5 a 4% moet terug brengen naar 1,5%. Velen 

vragen zich af of dit überhaupt mogelijk wordt, ook als iedereen nu ineens 

behoorlijk positief meewerkt. Let’s hope, pray en believe that’s gonna work!

In Vlaardingen doen wij ons uiterste best als leden van het Vec om ons 

bescheiden steentje bij te dragen. Er is nog een beperkt aantal certificaten 

voor de “Koningin” te koop en de bouwvergunning en natuurvergunning voor 

de bouw van de eerste 2 burgerwindmolens zijn afgegeven. Als er geen route 

langs de Raad van State behoeft te worden afgelegd, zullen de molens in 

2021 gebouwd gaan worden. Het bestuur buigt zich al enige tijd over de 

vraag hoe we de obligaties voor de financiering op de markt gaan brengen. 

Meer hierover in het nieuwe jaar. 

Ik wens u hele fijne Kerstdagen toe en hoop dat uw nieuwe jaar voorspoedig 

van start gaat in goede gezondheid. 

Ton van der Steen - Voorzitter VEC

LEDEN AAN HET WOORD 
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