
VAN DE VOORZITTER…

Beste leden en andere belangstellenden,

Kerst 2020 in kleine kring. Nederland is sinds deze week officieel in lockdown. Wie

had dat een jaar geleden kunnen bedenken? Het is zoals het is en de wereld draait

gewoon door.

Ons Vlaardings Energie Collectief blijft ook gewoon doorgaan. Met name ons

streven een aantal windmolens op te richten is weer een paar stapjes dichterbij

gekomen. Het heeft lang geduurd, maar eindelijk weten we wanneer de Raad van

State uitspraak doet over de 2 zienswijzen (bezwaarschriften), die tegen de komst

van de molens zijn ingediend. De kwestie is al eind 2019 ingediend bij de Raad van

State, maar door overmatige drukte gevoegd bij de effecten van de “intelligente

lockdown” in het voorjaar heeft de Raad deze en vele andere zaken aangehouden.

Wij hebben bericht gekregen dat de zitting eind januari 2021 zal plaats vinden.

normaliter volgt de uitspraak dan binnen 6 weken, aangenomen dat er geen

uitloop is bij de Raad van State van ook weer max. 6 weken. Maar dan weten we

ook definitief waar we aan toe zijn. Echter, alle andere stappen zullen hierdoor

eveneens in de tijd opschuiven. Wij hopen u als bestuur begin volgend jaar een

meer gedetailleerd tijdschema te kunnen laten zien waarin de stappen staan die

moeten leiden tot het slaan van de palen voor de molens en de start van de

exploitatie.

Nu wij steeds meer van de materie en het te volgen proces te weten komen, wordt

wel duidelijk dat we nog even geduld moeten hebben. Onze hoop enige maanden

geleden dat na een voor ons positieve uitspraak van de Raad van State wij een

paar maanden later zouden kunnen starten met de bouw is niet meer realistisch.

Wij hebben onlangs te horen gekregen dat Stedin een doorlooptijd voor de

bekabeling denkt nodig te hebben van ongeveer een jaar. Maar gelukkig loopt dat

in tijd dan samen op met de bestelling van de windturbines die qua levertijd

inclusief plaatsing ook zeker 15 maanden vergen. Dat alles geeft ons uiteraard wel

de tijd zaken goed te regelen. De door het Rijk toegezegde- SDE- subsidie komt

niet in gevaar. Ondertussen hebben wij de concept teksten kunnen afronden voor

het participatiereglement voor de uitgifte van obligaties en voor een

projectbrochure, etc. Het opstellen van dit soort documenten vraagt veel tijd en

aandacht van het bestuur , maar door het zelf te doen sparen we tienduizenden

euro’s uit.
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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

. 

URGENDA VRAAGT HULP !

Urgenda, ja wie kent de organisatie niet? In 2015 ging Marjan Minnesma (oprichtster en directeur) lopend naar Parijs om aandacht te vragen voor de

noodzaak om maatregelen te treffen voor Klimaatverandering. Ook heeft deze Stichting een proces aangespannen tegen onze staat omdat zij hun

beleid voor CO2-reductie onvoldoende oppakte. Met een positief resultaat. Om de staat te helpen om de doelstellingen voor 2020 te halen heeft

Urgenda een 54 punten plan opgesteld, waarvan onze minister Wiebes er 30 heeft over genomen. 1 ervan is b.v. de max. snelheid terugbrengen van

130 naar 100 km. Mede door het vervelende virus heeft ook de zeer enthousiaste stichting niet alle gestelde doelen dit jaar bereikt en om die reden is

de hulp van de Energie Coöperaties gevraagd. U kunt een steentje bijdragen aan de CO2-reductie, door b.v. de temperatuur van uw cv-ketel

neerwaarts bij te stellen van 80 naar 60 graden en dat levert jaarlijks ook nog € 60 voordeel op. Maar ook door de bandenspanning van uw auto

regelmatig te controleren of 1 dag per week geen vlees te eten. In de 1e Corona periode zijn we massaal aan het opruimen van ons huis begonnen.

Een goede tip voor nu is, ruim uw data op, want de opslag hiervan zijn ware energie slurpers. Nog zo’n goede tip, als iedereen een paar tegels uit zijn

verharding haalt en er een groene invulling aangeeft, dan telt het met elkaar op tot een nieuwe Veluwe. Heeft u een plat dak, dan levert dat behalve

een wateropvang en vergroening ook een isolatie op. In de zomer zorgt het voor minder opwarming en in de winter minder afkoeling. Geïnteresseerd

in alle 54 punten? Op de website van Urgenda staan ze allemaal en pak op welke voor u van toepassing kunnen zijn.

Financieel/juridisch moet er ook nog het één en ander geregeld worden zoals

nadere afspraken met Staatsbosbeheer en onze samenwerkingspartner

Windvogel. Belastingtechnisch zoeken we nog een aantal dingen uit, zoals

bijvoorbeeld de vraag of in de toekomstige exploitatie BV het rendement op de

aandelen ten laste kan worden gebracht van de kosten of niet. Het antwoord op

deze vraag heeft invloed op de hoogte van de rente die kan worden uitgekeerd

op de obligaties die het VEC aan haar leden heeft uitgegeven.

Daarnaast bezien wij als bestuur samen met het bestuur van de Windvogel (die

mede namens ons de SDE-subsidie had aangevraagd) hoe de overeenkomst

eruit moet gaan zien om de SDE te kunnen overzetten op de naam van de

exploitatie BV Oeverwind. Die BV treedt in werking op het moment dat de

molens klaar staan om te gaan draaien. Dat dit kan is zeker, maar hoe dit in

uitwerking wordt genomen, is nog niet vaak voorgekomen, dus ook hier moeten

we ten dele het wiel zelf uitvinden. Het blijft een uitdaging en dus ook boeiend

om te doen.

Financieel blijft het zeer mager voor het VEC in deze voorbereidingstijd.

Gemeentelijke financiële toezeggingen uit het verleden kunnen niet worden

nagekomen omdat Vlaardingen er op dat gebied heel slecht voor staat.

Gelukkig heeft onze samenwerkingspartner Windvogel wat kosten in de

voorbereiding voorgeschoten. Daar zijn we ze heel dankbaar voor, maar het

liefst zouden we, voordat de aanbesteding van de molens plaats vindt, onze

schuld afbetalen.Tot zover een inkijkje in de lopende zaken van het VEC, ons

volgende peilmoment zal zijn de uitspraak van de Raad van State.

Tenslotte wil ik u allen een heel fijn en, ondanks de beperkingen in deze

Coronatijd, gezellig Kerstfeest toewensen namens ons gehele bestuur. Laten

we hopen dat volgend jaar een jaar wordt met minder beperkingen door

Corona en wellicht dat we met Kerst 2021 weten dat de start van de bouw van

de windmolens nabij is.

Ton van der Steen – Voorzitter
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