
VAN DE VOORZITTER…

Beste leden en andere belangstellenden,

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind oktober eigenlijk altijd al de meest

vervelende en chagrijnige maand van het jaar, maar nu tijdens de bijna-lock down

is het nog erger. Dit laatste is ook de reden dat wij als bestuur de geplande

Algemene ledenvergadering niet fysiek kunnen laten plaats vinden. We hebben

alle onderwerpen die niet persé op de agenda moesten komen geschrapt en dan

blijven over de jaarrekening 2019 en de begroting 2021. Deze zullen u digitaal

worden aangereikt met de vraag of u via “reply” wilt reageren. Ik heb van de

penningmeester begrepen dat de kascontrolecommissie haar werk al heeft gedaan

(waarvoor onze dank) en daarover een bericht opstellen.

Ons Windproject, dat wij samen met de Windvogel gestalte trachten te geven,

wordt nog steeds vertraagd door het feit dat de Raad van State nog steeds geen

uitspraak heeft gedaan over de twee zienswijzen, die zijn ingediend. Wij zijn niet

echt bevreesd voor de uitspraak van de RvS, maar dat lange wachten irriteert ons

wel. Ik persoonlijk heb deze vertraging aangegrepen om een door de provincie

Zuid-Holland georganiseerde en betaalde opleiding tot projectleider Windmolens te

volgen. Ik heb inmiddels 4 cursusdagen van 5 uur achter de rug en ben benieuwd

wat de komende 10 cursusdagen nog gaat brengen. Vanwege deze opleiding

hebben we in het bestuurlijk overleg met de

Windvogel besloten dat ik al meeloop als projectleider met Martien Vogelenzang,

de projectleider van de Windvogel.

De gemeente Vlaardingen heeft ons verzocht mee te denken over de RES

(Regionale Energie Strategie), die uiteindelijk vanaf volgend jaar actief moet

worden uitgevoerd. Hierin komt onder andere te staan met welke

maatregelen/subsidies e.d. de gemeente denkt in 2030 de CO2 uitstoot te

verminderen tot de helft vergeleken met 1990.

Tenslotte wil ik mijn waardering uitspreken voor alle leden die al hebben laten

weten te willen intekenen op de obligaties die het VEC straks uitgeeft ter

financiering van ons deel van de windmolens. Een paar ton aan toezeggingen was

binnen twee weken binnen. Ik hoop dat nog meer mensen dit doen. Dat maakt het

ons veel gemakkelijker als het sein op groen wordt gezet om samen met een bank

de “financial close” voor te bereiden.

Met klimaatvriendelijke groet,

Ton van der Steen
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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

Wie komt ons helpen?

Het VEC heeft twee zonnedaken in productie en 

binnenkort gaat de inschrijving voor participatie in 

twee windturbines van start. Daarmee wordt VEC 

een echt bedrijf; de financiële belangen worden 

groter. We hebben nog steeds een vacature open

staan. We zoeke iemand die het bestuur wil 

ondersteunen met de agenda en notulen van 

bestuur- en ledenvergaderingen. 

Hebt u belangstelling of wilt u hier meer informatie 

over, neemt u dan s.v.p. contact op via 

info@vlaardingsenergiecollectief.nl
. 

BENUTTING VAN DAKEN
De Provincie Zuid-Holland stimuleert het gebruik van grote daken voor opwekking van zonne-energie in combinatie met lokaal eigendom.

Indien de eigenaar of pachter zijn dak beschikbaar stelt aan een coöperatie t.b.v. een collectief zonnedak, staat hier een subsidie van min.

€ 2.500 en max. € 5.000 tegenover. Indien een dak constructieve aanpassing behoeft of alleen (duurdere) lichtgewicht panelen aan kan,

dan is dit ook subsidiabel. Het bedrag is afhankelijk van de gerealiseerde kilowattpiek en is max. € 100.000. De regeling heeft als naam

meegekregen: Zonnig Zuid-Holland. Met zo’n naam moet het goed komen. De regeling loopt /m 2023, maar wie het eerst komt wie het

eerst maalt.

Ada Pellearts

Komt er nog een

volgend zonnedak?

Dat is zeker de bedoeling, alleen is het wachten op de nieuwe regeling.

De regeling waar de eerste twee daken onder zijn gerealiseerd is de

postcoderoosregeling (PCR), maar die eindigt voor nieuwe aanvragen

aan het eind van het jaar. De verwachting is dat voor de vervangende

regeling per 1 april 2021 een aanvraag gedaan kan worden.

De eerste publicatie over de hoogte van de bijdrage was erg

teleurstellend, maar door lobbywerk is het advies het PBL (Plan Bureau

voor de leefomgeving) in positieve zin bijgesteld. De volgende stap is

nu een concept wettekst. De regeling is minder complex dan de

huidige PCR. De energiemaatschappij is er tussenuit en ook de hoogte

van het gebruik speelt geen rol meer. Wel blijft de doelgroep hetzelfde.

Voorwaardes voor deelname zijn: huisvesting in postcoderoos en lid

zijn van een coöperatie. Deze heeft voor elke opgewekte 5 kWp een lid

nodig.

Als een deelnemer voldoet aan de huisvestingsvoorwaarden kan voor

een X bedrag meegedaan worden. Hierop wordt rente vergoed, afgelost

en de looptijd is 15 jaar. Als het advies van PBL wordt overgenomen,

dan zal de rente 4 à 5% per jaar zijn. Een belangrijk verschil is er wel.

Bij de PCR was er geen limiet aan toelating van projecten, maar bij de

nieuwe regeling is het jaarlijkse budget het plafond. Het wordt tijd om op

zoek te gaan naar een nieuw dak en naar potentiële deelnemers. U

mag zich laten horen!

Ada Pellearts
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