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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

VAN DE VOORZITTER…

Beste leden, 

Het Coronavirus waart nog rond, maar gelukkig zijn we thans beter in

staat ermee om te gaan. Op anderhalve meter van elkaar, zonder

knuffelen en handen schudden is het toch mogelijk goed te leven.

Zelfs op vakantie gaan zit er weer in.

Het kabinet heeft inmiddels besloten de regeling voor de

postcoderoos te vervangen door een subsidieregeling, die 1 januari

2021 moet ingaan. Grosso modo zal het verdienmodel voor

diegenen die investeren in zonne-energie er niet op achteruit

gaan en het wordt losgekoppeld van het eigen energieverbruik. De

energieleverancier is niet meer betrokken en de regeling wordt voor

meer mensen aantrekkelijk. Maar het lijkt er wel op dat de uitvoering

met betrekking tot het financieel voordeel grotendeels moet worden

gedaan door de coöperatie. Dus meer werk aan de winkel! Tevens

zal de postcode nog wel een rol spelen bij de aanschaf van de

certificaten voor zonne-energie, maar zal na de aanschaf geen rol

meer spelen.

De voortgang van het proces om te komen tot het bouwen en in

exploitatie nemen van de twee windmolens wacht nu voornamelijk

op de uitspraak van de Raad van State. Ook moet er administratief

en financieel nog wel het een en ander worden geregeld. Wij als

bestuur gaan er van uit dat dit in orde komt als we meer weten van

de RvSt.

Tenslotte, ik hoop van harte dat we kort na de zomer weer eens een

fysieke bijeenkomst kunnen beleggen waar tal van punten die zijn

blijven liggen aan de ALV kunnen worden voorgelegd.

Ik wens u een gezonde en fijne zomerperiode toe.

- 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
Hoezo lid van de Vlaardingse Energie Coöperatie?

Al jaren geleden wilde ik iets met zonnepanelen gaan doen. Via de vereniging Eigen Huis kwam er iemand van

een ingenieursbureau om alles te bekijken en op te meten. Helaas kon men op mijn dak geen zonnepanelen

kwijt, want er stond een grote berkenboom voor die schaduw leverde. Toen geprobeerd om ze aan de zuidgevel

van mijn hoekhuis te laten plaatsen. Een lokale leverancier van zonnepanelen zag dat wel zitten, maar de

gemeente lag dwars: zonnepanelen horen op het dak en niet aan de gevel.

En toen kwam in najaar 2018 de bijeenkomst van de wijkvereniging Drevenbuurt met een informatieavond waar

een gloedvol betoog werd gehouden over de VEC. Ik besloot mee te doen en nu liggen er namens mij 9,5

panelen op het dak van de flat aan de Koninginnelaan! Prachtig hoe je in zo’n project kunt mee doen zonder

allerlei rompslomp van vergunningen en offertes aanvragen.

En elke dag even kijken hoe het met de opbrengst staat. Ik heb uitgerekend dat 4,4 % van de opbrengst voor

mij is. Als er op een dag meer dan 200 kWh opbrengst is, heb ik mijn eigen gemiddelde stroomverbruik eruit. Nu

gaat dit natuurlijk in de zonnige zomermaanden als een speer! Ik ben benieuwd wat het over een heel jaar gaat

doen. En naast het compenseren van mijn eigen stroomverbruik kun je ook zoen hoeveel CO2 er inmiddels is

uitgespaard. Daar wordt je dan toch wel even stil van! En al lijkt het op een druppel op de gloeiende plaat: als er

maar genoeg druppels vallen, koelt die plaat toch af!

- Ton van der Schaal

ZUID HOLLAND ZET IN OP 

ZONNEDAKEN…
De provincie Zuid-Holland constateert dat er veel grote platte daken zijn en in

wil deze zoveel mogelijk benutten voor het opwekken van zonne-energie.

Ter stimulering stellen zij tot 2023 € 4 mln. beschikbaar.

Dit bedrag kan worden benut om dak eigenaren over de streep te trekken,

indien er kosten gemoeid zijn met het verstevigen van het dak of voor de

aanlegkosten. De provincie faciliteert ook om energie coöperaties en dak

eigenaren bij elkaar te brengen. Daarnaast bieden zij hulp bij het aanvragen

van subsidie en gaan zij financieringsadviezen geven. Het minimum voor het

aantal panelen is 45. Naast de energie coöperaties kunnen ook VvE’s

gebruik maken van de regeling.

De subsidie per dak ligt in de bandbreedte van € 2.500 tot € 5.000. 

Of dit subsidiebedrag gaat helpen om het aanbod van daken te vergroten valt

te bezien. Door de insteek om hulp te bieden, zit de provincie er wel bovenop

om te constateren welke knelpunten er zijn bij het realiseren van

zonnedaken. Hopelijk haalt het dak eigenaren over de streep om hun dak

beschikbaar te stellen. Een dak gebruiken voor het opwekken van energie

zonder dat het zijn functie verliest, wie kan hier bezwaar tegen hebben?

Per 2021 zijn er dus twee nieuwe subsidieregelingen voor zonnedaken. Wie

weet gaat het in Vlaardingen ook weer nieuwe zonnedaken opleveren. Wij

zijn er klaar voor.

- Ada Pellearts
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