
 

VAN DE VOORZITTER… 

Beste leden en andere belangstellenden, 

 

de zomer nadert en de gevolgen van het Corona-virus verminderen stap voor 

stap. Wellicht dat we na de zomervakantie weer eens een fysieke ALV kunnen 

houden, want dat is al wel een tijdje geleden. 

Steeds meer horen en lezen we over verzet tegen het bouwen van windmolens; 

zeker via het principe van “not in my backyard”. Met andere woorden, mensen 

zien steeds meer in dat we wat moeten om de gevolgen van de opwarming van 

de aarde tegen te gaan, maar liever niet bij mij om de hoek. Nu moet ik zeggen 

dat ik persoonlijk ook geen groot aanhanger ben van die torens, zo mooi vind ik 

ze niet, maar het is gewoon keihard nodig om de planeet te redden. En wellicht 

komt er over enige decennia een geweldig alternatief voor de molens, maar 

vooralsnog zullen we het ermee moeten doen. En ik wil, niet voor de eerste keer 

nog eens herinneren aan het volgende: 

Over de noodzaak om klimaatdoelstellingen van Parijs 2015 te behalen, zijn we 

het met bijna alle weldenkende mensen in Nederland eens. Die doelstelling werd 

geformuleerd op het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 

graad in 2050. De nationale overheid heeft dit vertaald in het klimaatakkoord tot 

een opgave van de opwek van 35TWh tot 2030 aan schone energie en dus een 

enorme daling van de fossiele brandstoffen. In het jaar 2050 zal in Nederland 

energieneutraliteit moeten zijn ontstaan. Op relatief korte termijn heeft de 

provincie Zuid-Holland de opgave 735 MW schone energie te leveren. Dit heeft 

de provincie vertaald naar regio opgaven die met name gaan over het plaatsen 

van zonnepanelen(velden) en windmolens. In grote lijnen heeft de provincie dit 

al ingevuld met potentiële locaties. Zowel voor de exploitatie van zonnepanelen 

als voor windmolens heeft de rijksoverheid belastingvoordelen/subsidies ter 

beschikking gesteld. Dit doet het Rijk niet voor niets. 

Vervolgens moet er per regio moet een RES (regionale energiestrategie) worden 

vastgesteld, die daarna een nadere uitwerking vereist per gemeente(n) over de 

invulling van wind- en zonne-energie en de vraag hoe de huishoudens van het 

gas af moeten. 

Dit wordt een enorme opgave waarin wij als VEC een bescheiden, maar niet 

onbelangrijke rol kunnen en willen spelen. 

 

Ton van der Steen 

Regionale energie 

strategie 

De afgelopen weken heeft de gemeenteraad zich verdiept in de RES 

1.0. Dat is de Regionale Energie Strategie voor de regio Rotterdam 

Den Haag, waar Vlaardingen deel van uit maakt. Vorig jaar had de 

raad al een aantal punten ingebracht voor de concept RES en die 

zijn nu verwerkt. De RES is een strategie, een plan hoe we (een flink 

deel van) de klimaatopgave tot 2030 in de regio willen aanpakken. 

Elke gemeente werkt die strategie nader uit en implementeert hem en 

de voortgang wordt weer op regioniveau gemonitord. 

 
Bij een samenwerking met zoveel partijen is het niet zo duidelijk hoe 

je invloed kunt hebben op wat er gebeurt. De wethouder heeft 

geadviseerd dat je het handigst moties over de RES kunt indienen. 

Daar verandert de RES zelf niet van maar bij de uitwerking door de 

gemeente wordt er dan rekening mee gehouden. En zo heeft de raad 

het ook benaderd. Ze stemde in met moties over participatie van 

jongeren en minder draagkrachtigen en over duidelijke kaders voor 

participatie. 

 
Ook zijn afspraken gemaakt over het stimuleren van walstroom en van 

zonnepanelen op geluidsschermen langs de snelwegen en over het 

stimuleren van bedrijven om energie te besparen. Ook vraagt de raad 

om onderzoek naar kernenergie en vogelveilige windturbines. Een 

drietal andere moties haalde het niet. Op verschillende onderdelen 

van de energietransitie komt het college binnenkort met uitwerkingen. 

En zo komt de energietransitie ook in Vlaardingen steeds een stapje 

verder. 

 
Wellicht nog een interessante aanvulling op de ontwikkelingen in de 

Vlaardingse politiek komt uit Den Haag. De tweede kamer heeft met 

grote steun een motie aangenomen dat zonnepanelen primair op 

daken geplaatst moeten worden. Daar is het VEC het van harte mee 

eens. Hopelijk wordt ‘zon op dak’ inderdaad de norm. 
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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 

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

