
VOOR DE WIND

Na een intensieve periode van bijna een jaar met de Gemeente 

Vlaardingen, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Delfland, 

Provincie Zuid Holland, de Windvogel en een delegatie van het 

VEC bestuur is het ontwerp bestemminsplan voorgelegd. 

Voorafgaand aan dit bestemmingsplan moesten er een aantal 

onderzoeken worden verricht. Martien Vogelenzang heeft 

namens Windvogel en VEC het projectleiderschap op zich 

genomen.

De locatie van de beide turbines langs een druk bevaren 

waterweg en in de aanvliegroute van het vliegveld Rotterdam 

The Haque Airport zorgden voor extra complicaties en 

onderzoeken. De tijdsdruk was enorm, de aanvraag Subsidie 

Duurzame Energie (SDE) moest voor 1 oktober ingediend zijn.

Dankzij uitstekende ambtelijke begeleiding van het gehele proces 

heeft de raad op 19 september haar goedkeuring gegeven en 

kon de aanvraag worden ingediend. In de daarop volgende 

bezwaarperiode zijn een aantal zienswijzen ingediend en door de 

gemeente van een reactie voorzien. Twee partijen hebben 

bezwaar aangetekend bij de Raad van State, de behandeling 

hiervan zal in het voorjaar plaatsvinden, een spannende periode!

Het bestuur van het VEC is zich nu aan het beraden op welke 

wijze de financiering onder de Vlaardingse bevolking succesvol 

kan worden afgerond. Op technisch gebied moet een keuze 

worden gemaakt welke turbine er op het gebied van prijs en 

prestatie het beste past op deze locatie. Dit jaar zal dus 

belangrijk worden om verschillende redenen: -Hoe verlopen de 

procedures bij de Raad van State? -Hoe verloop het aantrekken 

van geld onder de Vlaardingse bevolking? -Welke turbine keuze 

wordt er gemaakt? -Hoe komt de jaarlijkse exploitatie er uit te 

zien?

Al met al ligt er nog voldoende werk te wachten voor het bestuur 

van het VEC in 2020.

- Kees Borsboom

. 

LEDEN AAN HET WOORD
We kwamen wat aarzelend in beweging. Was dat nu wel effectief om te isoleren? Er zit een deur voor

de trap naar de zolder, dus wat zou het uitmaken? Een extra tochtstrip in de sponning en dan houd je

de koude wel tegen. Natuurlijk was dat in de loop van de jaren al talloze malen gebeurd, maar toch bleef die 

koude valwind vooral in de herfst en winter voortduren. Dus wakker geschud door alle berichten over isoleren en 

eerlijk gezegd ook de mogelijkheid om daar subsidie voor te krijgen, gingen we op onderzoek uit. We hebben er 

geen spijt van. De hele zolderverdieping van top tot teen laten voorzien van een dik isolatiepakket, nieuwe ramen 

met extra isolerend glas in de dakkapel en het is een wereld van verschil. Vroeger had ik niet zo veel zin om 

dingen die naar zolder moesten meteen naar boven te brengen. Tegenwoordig staan de dingen niet meer lang 

om het hoekje op de zoldertrap te wachten op wie het eerste ‘durft’, maar lopen we voor ons genoegen een 

trapje hoger. Heel veel vliegen in één klap, opgeruimd huis en een bewoonbare en begaanbare zolder en geen 

koude valwinden meer. Scheelt ook weer in het energieverbruik. En ja, ook de spouwmuren meteen maar 

aangepakt en laten isoleren. Nu binnenkort nog de zonnepanelen en we zijn weer helemaal up-to-date.

- Yvonne Batenburg & Gert Overman

VAN DE VOORZITTER…

Beste leden en belangstellenden,

Het nieuwe jaar is al weer meer dan een maand oud, maar het is nog 

niet echt winter geworden. Een familielid van mij mailde me net dat hij in 

Oostenrijk is om zijn skivakantie te houden. Echter hij heeft nog niet 

kunnen skiën vanwege het slechte (regen)weer met veel te hoge 

temperaturen. Is dit toeval? Ik geloof daarin niet meer. 

We worden mondiaal geconfronteerd met een klimaatverandering, die 

zijn weerga niet kent. De temperaturen stijgen tot ongekende hoogte en 

het aantal stormen en ander noodweer neemt fors toe. Waarheen leidt 

dit? Tot chaos, als we niet optreden hiertegen. 

Toch zijn er nog steeds “climate-change” ontkenners die de 

economische belangen prioriteit geven. Ik gebruik die Engelse term niet 

voor niets!

Op basis van bovenstaande voel ik me wel eens heel klein en vraag me 

geregeld af of onze bescheiden bijdrage, die best veel inspanning kost 

van velen in het VEC, het allemaal waard is als een aantal heel grote 

landen de Parijse akkoorden aan z’n laars lapt. Gelukkig zijn er altijd 

weer mensen, waaronder velen in het VEC, die er toch weer tegenaan 

willen gaan. Natuurlijk gaan we door; natuurlijk proberen we alsmaar 

anderen te overtuigen dat niets doen niet kan (ook als anderen …).

Als ik dit schrijf op 2 februari is mijn laatste informatie dat het aantal 

zienswijzen tegen de bouw van de eerste twee windmolens beperkt is 

gebleven tot twee. Eén van de voormalige restauranthouder in het 

Oeverbos en één van de eigenaren van de twee reeds bestaande 

windmolens. Mijn verwachting is dat de voormalig restauranthouder 

weinig kans maakt onder andere omdat wij hem de kans hebben 

gegeven mee te doen in de ontwikkeling van het gebied. Met betrekking 

tot de eigenaren van de twee andere windmolens zullen we een eerder 

overleg dat met hen heeft plaats gevonden weer moeten oppakken om 

de “wind die onze molens gaan wegvangen” te compenseren. Wat dat 

gaat kosten is op dit moment nog niet te zeggen. We zullen moeten 

afwachten wat de Raad van State in haar wijsheid besluit over de 

zienswijzen.

Tot zover,

- 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

Nog maar 28 

certificaten beschikbaar

voor de Koningin!

Wees er snel bij en neem 

contact met ons op.

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

