
NIEUWSBRIEF
April 2020

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

VAN DE VOORZITTER…

Ik heb best wel wat meegemaakt, maar het Coronavirus is wel een

nieuwe vervelende dimensie. De gevolgen zijn wel heel desastreus.

Ik heb mijn wintersportplaats 3 dagen eerder verlaten, omdat de

liften niet meer gingen. Niet leuk, maar niets in vergelijking met de

woestenij die het virus veroorzaakt, veel besmette mensen, veel

mensen op de intensive care en veel doden. Dan vraag je je wel

eens af of je zelf qua leeftijd wel of niet tot de doelgroep behoort, die

het ergst wordt getroffen. Bizarre tijden.

Het bestuur van het VEC vergadert niet meer fysiek, maar

onderhoudt de contacten via de digitale snelweg. Ook zien wij de

ambtenaren van de gemeente Vlaardingen en de bestuursleden van

onze collega-coöperatie de Windvogel niet meer. Ook de

ledenvergadering van onze coöperatie is tot nader orde uitgesteld.

De processen om te komen tot een tweede dak voor collectieve

zonnecollectoren en voor de bouw van vooralsnog twee windmolens

gaan overigens gewoon door. Ik kan u dan ook laten weten dat de

panelen van het dak “de Koningin” (bijna) zijn geplaatst.

Op de aanvraag van oktober j.l. voor SDE+ subsidie is door de RVO

(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) positief beslist. Het

aanbestedingsproces e.d. van de windmolens wacht nog op een

uitspraak van de Raad van State over de twee ingediende

zienswijzen. Wij hebben geen idee wanneer dat gaat plaats vinden.

Behalve de werkbeperking door het Corona virus, schijnt het erg

druk te zijn vanwege de Pefas- en stikstofproblematiek, waardoor de

uitspraak zeker niet voor augustus wordt verwacht.

Ik hoop dat de gevolgen van het virus in rap tempo minder ernstig

zullen worden opdat het normale leven weer kan beginnen. Let goed

op uw gezondheid.

- Ton van der Steen

U kunt aanmelden op 

www.vlaardingsenergiecollectie

f.nl/aanmelden

Als u zich al heeft aangemeld 

voor deelname, maar dat nog 

niet definitief heeft gemaakt, 

doe dit dan zo snel mogelijk!

. 

LEDEN AAN HET WOORD
Hoe de overheid ons groen maakt! Mijn energierekening was een verrassing: een flink stuk omlaag. Nu

had ik ook wel wat geïnvesteerd, o.a. in een hybride warmtepomp. Zonnepanelen heb ik al een

poosje. Het kabinet had gezegd dat ze de energierekening omlaag zouden brengen. Dat riep de vraag

op of daarmee ook de regeling voor zonnepanelen anders zou uitpakken. Zou het nog wel aantrekkelijk

zijn om mee te doen met een collectief zonnedak zoals de Koningin?

De leveringskosten van stroom en gas zijn flink omlaag. De uitruil van gas en stroom door de hybride

warmtepomp is heel prettig voor mijn portemonnee. Maar dan de overheid. Dat was een verrassing. De

‘vermindering energiebelasting’ is onafhankelijk van het energieverbruik. In 2019 was het €311 en dit

jaar €527. Zo verlaagt de overheid onze energierekening dit jaar met €216 meer dan vorig jaar. Daar

staat tegenover dat de belasting en opslag duurzame energie voor stroom omhoog gaan van 14 naar

15 cent per kWh en voor gas zelfs van 42 naar 50 cent per m3. Eigenlijk wel heel slim vind ik. De

overheid komt zijn belofte na dat de energierekening omlaag gaat terwijl er toch goed te verdienen valt

door energie te besparen of van gas naar stroom te gaan. Waarmee wij aangemoedigd worden bij te

dragen aan de energietransitie.

Ik moet bekennen, als je eenmaal je stroomverbruik op 0 gehad hebt, is het frustrerend de kWh weer te

zien oplopen door de warmtepomp. Maar mijn dak ligt al vol. Heb ik even geluk dat het VEC een

collectief zonnedak gaat inrichten onder de postcoderoos waar ik aan mee kan doen. Dus komen er op

de Koningin een paar panelen die mijn netto stroomverbruik weer terug naar 0 brengen.

- Marianne Rots

ONS TWEEDE COLLECTIEVE 

ZONNEDAK “de Koningin”..
Ons 2e collectieve zonnedak “de Koningin”,

Ja het Koninginnedak is nu echt in uitvoering! Op maandag 6 april stond er

een grote kraan voor het gebouw en die heeft op 1 dag al het materiaal naar

boven gehesen.

Dat het zover is gekomen, is een klein wonder. In december 2017 vond over

een dak van Waterweg Wonen het 1e gesprek plaats en dat gaf al wel direct

een goed gevoel. Aanvankelijk werd een ander woongebouw aangeboden,

maar uiteindelijk bleek de Koninginnelaan toch beter uit te komen, omdat het

dak opnieuw bekleed werd en dat is een mooi uitgangspunt voor een

collectief dak. Dakbedekking gaat 30 jaar mee, dus daar zitten we goed mee.

Doordat het gebouw op erfpacht grond staat, behoorde de gemeente

toestemming te geven en ook voor ondererfpachtsakte bestond nog geen

model. Voor beide zaken waren we dus een pionier. Ook de aanlegroute van

het dak naar de begane grond had de nodige voeten in de aarde en vooral

ook kosten. Uiteindelijk is er een betere en minder kostbare route gevonden,

die voor alle partijen acceptabel was.

De offerte van Stedin heeft lang op zich laten wachten door een nieuw

computersysteem en toen deze eenmaal binnen was, was ook het Corona

virus gearriveerd, waardoor er beperkt door hen gewerkt wordt. De

verwachting is, dat dit nu op korte termijn plaatsvindt en hopelijk doen de

panelen eind van deze maand hun werk en leveren de opbrengst terug

geleverd aan het net.

Er zijn 220 panelen geplaatst, waarvan de opbrengst overeenkomt met de

252 oorspronkelijk geplande panelen. We denken nog na over een ludieke

openingshandeling, want ook hier heeft Corona invloed op.

- Ada Pellearts
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