
VAN DE VOORZITTER…

Beste leden en andere belangstellenden,

Dit is weer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Tijdens de laatst gehouden ALV in 

november hebben wij de aanwezigen weer  bijgepraat over tal van actuele zaken. 

We hebben u uitgelegd waarom wij zo geschokt zijn door de weigering van de 

gemeente om gemeentegarantie te verlenen. Dit besluit is ons inziens 

onvoldoende onderbouwd. Het afwijzen van de gemeentegarantie heeft helaas 

negatieve consequenties voor de eigendomsverhouding tussen VEC en onze 

partner Windvogel.

Wij waren als bestuur  blij verrast door uw reacties en voelen ons zeer 

gesteund om door te gaan op ons pad ondanks het feit dat de gemeentegarantie 

niet verleend is.  Onze ambitie is doorgaan met geld ophalen om toch  de 50% 

eigendom in de Oeverwind Vlaardingen BV binnen te krijgen, maar we  laten ons 

daarbij graag helpen door een  professionele PR Campagne.

Wij hebben de gemeente om subsidie gevraagd om een PR-campagne te 

kunnen bekostigen. Ik ga er vanuit dat dit lukt  want ik weet dat onze wethouder 

Duurzaamheid graag wil dat “het voor en door Vlaardingers” echt van de grond 

komt.

Met de PR-campagne willen we trachten in een half jaar tijd veel van de vereiste

€ 1,2 miljoen uit Vlaardingen en omstreken binnen te halen door weer meer 

obligaties te verkopen. Als dit medio 2023 onvoldoende oplevert zijn we van plan 

om breder in de regio reclame te gaan maken voor onze obligaties.

Vorig week zijn we met De Windvogel overeengekomen dat het VEC € 0,5 miljoen 

stort in het aandelenvermogen van de BV. Dat zal begin januari passeren bij de 

notaris  en  dan zijn we als VEC eindelijk “echt” met aandelenkapitaal  

vertegenwoordigd in de BV. Overigens heeft De Windvogel op dat moment al € 3,5 

miljoen gestort, dus we hebben nog wel wat in te halen.

Ons plan is dat we opnieuw kapitaal  gaan storten als minstens weer voor € 0,5 

miljoen is opgehaald, dus genoeg werk te doen! Overigens is half januari de 

aangepaste en geactualiseerde Projectbrochure weer in te zien op onze website en 

bestaat de mogelijkheid voor onze leden weer of voor het eerst obligaties aan te 

schaffen voor de bouw van de windturbines.

Hiermee heeft u dus als lid een voorkeurspositie boven de nieuw te werven leden 

die in en/of na de PR-campagne obligaties willen aanschaffen. Nu nog het akkoord 

van de gemeente op onze subsidieaanvraag voor de PR Campagne en dan kunnen 

we aan de slag, we hebben er zin in!

Tot slot wens ik u namens het bestuur van het VEC gezond en liefdevol 2023 toe en 

hoop dat het nieuwe jaar goed voor u start en voor onze campagne.

Met vriendelijke 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

Zonneweetjes

Zonneweetjes

Het aantal zonnepanelen op woningen in Nederland  is 

explosief gestegen. We zijn de koploser in Europa 

geworden. Inmiddels zijn 2 miljoen woningen van panelen 

voorzien.  Hopelijk houden de netbeheerders dit tempo bij 

en kan de overmaat aan energie op zonnige dagen terug 

geleverd worden. Voor de eigenaren van de panelen is het 

zinnig om de energie zoveel mogelijk zelf te gebruiken. 

Dus de was- en eventuele vaatwasmachine overdag aan 

en niet meer in de nacht. De verwachting is dat er meer 

differentiatie in de tarieven gaat komen. Overdag 

goedkoop, want dan is er zeker op zonnige en winderig 

dagen veel duurzaam opgewekte energie beschikbaar in 

tegenstelling tot de nacht. Dit zal zeker gevolgen gaan 

krijgen.

De afbouw van de salderingsregeling is nog steeds niet 

behandeld in de Tweede Kamer. Het staat nu direct na het 

Kerstreces gepland. De vraag is of als er een wetswijziging 

komt dit per 1 januari 2025 in kan gaan. De 

energiemaatschappijen en de netbeheerders hebben 

aangegeven voor de invoering 2 jaar nodig te hebben.  Het 

voornemen is om de saldering jaarlijks met een percentage 

af te bouwen. Als de wet ingaat in 2025, wordt het direct 

met 36%. Om te kunnen salderen moet iedere woning met 

panelen over een slimme meter beschikken. 

Verplaatsen bomen en struiken

We hebben u aantal keren  geïnformeerd over de gevolgen van het plaatsen van de turbines in het 

Oeverbos voor een deel van het groen. Er bestond een mogelijkheid om gratis bomen en struiken op 

te halen. Diverse partijen zijn benaderd en ook de bewoners van de Zuidbuurt. Aanvankelijk ging het 

moeizaam, maar uiteindelijk hebben bewoners van de Zuidbuurt gebruik gemaakt van het aanbod.  Er 

was echter onvoldoende ruimte om het materiaal van de turbines  aan te voeren en te plaatsen en om 

die reden moest er meer groen wijken. 

Met dank aan Stichting Boombehoud, is er een nieuwe plek gevonden en worden de bomen 

herplaatst. Het was overigens een aantal dagen werk om de bomen met kluit en al uit de grond te 

halen en gereed te maken voor transport en herplanting. Uiteraard moesten de gaten met schone 

grond worden opgevuld. Het aantal verwijderde m2 bomen/stuiken  wordt overigens na het uitvoeren 

van het werk op een andere plek in het Oeverbos nieuw aangeplant. 
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Ledenadministratie en

energiemaatschappij

Aan begin van deze maand hebben de leden een link ontvangen om in te loggen bij

onze administratie. Dit programma is speciaal door EnergieSamen voor de energie

coöperaties ontwikkeld. U kunt hierin uw gegevens en deelnames zien en indien

nodig aanpassingen doen. Op de pagina rechtsboven vindt u een knop met wijzigen.

We weten niet van alle leden bij welke energiemaatschappij men klant is. Bij sommige

maatschappijen levert het jaarlijks geld op voor de Coöp. Als u klant bent bij

Greenchoice, Engie of OM/Nieuwe Energie, dan zou het plezierig zijn als u dit met

ons wilt delen. U kunt het aan ons opgeven per mail

info@vlaardingsenergiecollectief.nl of u kunt het zelf invullen als u inlogt bij

http://vlaardingsenergiecollectief.mijnenergiesamen.nl.

Van de leden, die meedoen met een collectief dak, hebben we die gegevens in elk

geval wel.

Zonneweetjes
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