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Algemene Ledenvergadering
Een officiële uitnodiging volgt na de zomer, maar noteer als vast 22 september 2021 in de agenda.
Dan vindt de jaarlijkse ALV plaats, met op de agenda onder meer het financieel verslag 2020 en
het jaarplan en de bijbehorende begroting voor 2022. Ervan uitgaande dat fysieke bijeenkomsten
tegen die tijd weer mogelijk zijn, vindt de vergadering plaats in De Erker.

Vernieuwde website
Onze website is onlangs geheel vernieuwd, met dank aan Jeannette van de Werkgroep
Communicatie. De inhoud is compacter en logischer ingedeeld en up-to-date gebracht. Neem
een kijkje op www.energiekschiedam.nl en laat ons weten wat je ervan vindt en of er nog zaken
zijn die je er graag zou willen terugvinden.

Stand van zaken opwekprojecten
Wind op Vijfsluizen
De realisatie van de windmolen op Vijfsluizen verloopt minder snel dan gehoopt maar vordert
gestaag. Momenteel worden de laatste fauna-onderzoeken afgerond, waarna we begin 2022 de
omgevingsvergunning verwachten aan te vragen en in het derde kwartaal van 2023 de bouw te
kunnen starten. De volledige planning staat op de website.
Gezien de omvang van dit project hebben we samenwerking gezocht met De Windvogel, een
landelijk opererende windenergiecoöperatie die onze Vlaardingse evenknie ondersteunt bij de
realisatie van twee windmolens in het Oeverbos. In de ALV van september praten we je graag
uitgebreider bij.

Zon op De Erker
Het zonnedak op wijkcentrum De Erker gaat de eerste zomer in. De installatie ligt goed op
schema – er is al 27 van de verwachte 51Mwh opgewekt. Zon op De Erker is een zogeheten
postcoderoosproject: bewoners in de directe omgeving van het zonnedak krijgen de gelegenheid
te investeren in de zonnepanelen en profiteren tevens van de opbrengst ervan middels een
korting op hun eigen energienota. In totaal hebben 36 leden het zonnedak gefinancierd.
Wijkcentrum De Erker is via ons overgestapt naar Samen | om en neemt nu groene stroom af
tegen een scherper tarief dan bij hun vorige leverancier. De vergoeding die Samen | om ons geeft
voor het aanbrengen van nieuwe klanten is hier namelijk in verrekend. Zo blijft er meer geld over
voor de buurtactiviteiten! Ook Stichting Primo, die de naastgelegen gymzaal exploiteert,
profiteert mee, als aandeelhouder en als afnemer van de opgewekte groene stroom. De
ontwikkelingen zijn te volgen via een online portal.
Zon op Wenneker
Een kleine vijf jaar geleden werd ons eerste zonnedak opgeleverd. De 219 panelen op het dak
van het Wennekerpand hebben sindsdien 196MWh opgeleverd. Dat is genoeg elektriciteit om 56
gezinnen een jaar lang van stroom te voorzien. 2020 was een goed jaar voor de leden die de
installatie hebben gefinancierd; met 50MWh opgewekte energie leverde dit een rente van 3,7%
over hun investering op, oftewel € 0,654 per zonnedeel van € 40.
In het online dashboard kun je de activiteit van dit zonnedak volgen.

Zon op school
Momenteel onderzoeken we met de onderwijskoepels PRIMO en SIKO welke Schiedamse
schoolgebouwen geschikt zijn om van zonnepanelen te voorzien. We hopen eind dit jaar twee
zonnedaken te hebben aangelegd. Met het project Zon op School komt de opgewekte energie

direct ten goede aan de school en maken de leerlingen dichtbij en op een praktisch wijze kennis
met duurzaamheid. Door ouders de gelegenheid te bieden mee te investeren, raken zij (verder)
betrokken bij de school, de wijk én de lokale energietransitie.
Zon op Tunneldak A4
Het tunneldak van de A4 – bovenop verkeersknooppunt Kethelplein – biedt kansen voor een
groot energie-opwekproject: een zonneweide waar duurzame energie voor vele Schiedamse
huishoudens wordt opgewekt. Samen met het Vlaardings Energie Collectief en het projectbureau
van Energie Samen (de vereniging van energiecoöperaties in Zuid-Holland) verkennen we
momenteel de mogelijkheden. Op de ALV van september lichten we de plannen toe.

Samen | om
In de vorige ALV is besloten dat Energiek Schiedam lid wordt van energiecollectief Samen | om.
Schiedammers die overstappen naar groene stroom van Samen | om ontvangen € 10 korting op
het lidmaatschap van Energiek Schiedam. Via deze speciale link zet je de overstap in werking.
Energiek Schiedam en Samen | om hebben een verwerkersovereenkomst om jaarlijks te kijken
welke leden klant zijn bij Samen | om. Je kan ook zelf je klantnummer en overstapdatum
doorgeven via info@energiekschiedam.nl of via de portal.

Verkenning binnenstad
De gemeente Schiedam wil graag stimuleren dat geschikte daken in de binnenstad beschikbaar
worden gesteld voor collectieve energie-opwekprojecten – uiteraard met behoud van de
historische waarden. Energiek Schiedam is gevraagd te onderzoeken welke panden hiervoor
geschikt zijn, welke dakeigenaren interesse hebben en hoe een dergelijk project kan worden
aangepakt. De verkenning wordt uitgevoerd door Inge Albregtse en Baki Cimtay.

