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Energie Coöperatie Vlieland 

De Energie Coöperatie Vlieland (afgekort ECV) is een energiecoöperatie gerealiseerd 
door en voor inwoners en gebruikers van Vlieland. Het leveren van duurzame energie 
aan haar klanten en het ontwikkelen van duurzame energie bronnen zijn  daarbij haar 
speerpunten. De ECV is lid van om | nieuwe energie. Zij verzorgen de levering van 
energie aan leden/klanten van de ECV. 

Project Zonneakker CSK 

Ondertussen is de zonneakker alweer ruim 4 maanden operationeel. De afgelopen tijd zijn wij nog druk 

bezig geweest om al het (verborgen) papierwerk af te handelen. Het bleek geen sinecure om voor de 

geproduceerde stroom ook de bijhorende geldstromen op gang te krijgen. De eerste voorschotten voor de 

subsidie werden ontvangen eind september en de eerste betaling voor de stroom begin november. De 

subsidie wordt maandelijks als voorschot uitgekeerd, waarna medio maart op basis van de werkelijke 
productie de eindafrekening van het afgesloten jaar volgt. 

De eerste vier maanden heeft de zonneakker meer geproduceerd dan de prognose zoals door de leverancier 

is afgegeven. Deze prognose was gebaseerd op het gemiddelde weer. De begroting van dit project was 

gemaakt uitgaande van deze prognose. Over de maanden juli tot oktober was de prognose 388,9 MWh en 

de opbrengst 416,7 MWh.  

Sinds kort kunt u de productie per maand ook bekijken op onze website in een mooie grafiek, die te 

vinden onder Projecten – opbrengst zonneakker.  

Ontwikkeling klanten 
Het afgelopen jaar is het aantal klanten van de ECV gestaag gestegen. Begin 2018 waren er 53 klanten die 

elektriciteit afnamen en nu zijn het er al 99. Dit is natuurlijk een goede ontwikkeling, maar dit is nog niet 

voldoende om alle stroom die de zonneakker produceert ook lokaal te benutten. Het zou mooi zijn als dit 
wel zou gebeuren. Daarvoor hebben we 300 aansluitingen nodig.  

Hoe duurzaam is om | nieuwe energie 
Jaarlijks vergelijken WISE, Consumentenbond, Natuur & Milieu en Greenpeace in een onafhankelijke 

stroomonderzoek alle energieleveranciers op hun investeringen, productie, inkoop en levering van energie. 

Op basis van deze eigenschappen kreeg om | nieuwe energie opnieuw het rapportcijfer 10. Voor het vierde 

jaar op rij is om | nieuwe energie uitgekozen tot allergroenste energieleverancier van Nederland! Zie voor 
details van het onderzoek Wise . 

Meedoen als klant 

Meedoen als klant bij de ECV is eenvoudig. U vult het digitaal formulier in en geeft aan (op de tweede 

pagina) dat Energie Coöperatie Vlieland uw Coöperatie is. Het Digitaal formulier wordt aangeboden en 

verwerkt door om | nieuwe energie. 

Vraag u aan voor een zomerhuis (dat niet uw woonadres is), dan vult u op de eerste pagina het adres van 

het zomerhuis in en bij de optie ‘afwijkend factuuradres’ (pagina 2 of 3) uw postadres. 

 

Wanneer u tijdens het invullen van het formulier vragen heeft of mocht merken dat u er niet uitkomt, 
neemt u gerust contact op met de ECV. De ECV staat dan klaar om uw vragen te beantwoorden. 

Meedoen als klant betekent dat u energie, elektra en/of gas, af gaat nemen bij de ECV | om. Wanneer u 

meedoet als klant, wordt u een afnemer van duurzame energie van Nederlandse bodem. 

https://wisenederland.nl/groene-stroom/wie-zijn-de-groenste-en-wie-zijn-de-grootste-vervuilers
http://aanbodopmaat.duurzameenergieunie.nl/
http://www.ecvlieland.nl/contact

