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Feiten en cijfers

Ook vanaf het vaste - 
land kun je overstappen  
op Vlielandse groene zonne - 
stroom – zo heb je altijd een 
beetje Vlieland in huis!

vlieland stapt over
De campagne Vlieland Stapt Over krijgt 

een fris vervolg. Vanaf september zal je 

onder andere deze posters op verschil-

lende plekken zien hangen.

Energie is niet altijd zo groen als je denkt 
Veel energieleveranciers doen zich groener voor dan zij  

zijn en verkopen ‘sjoemelstroom’; grijze stroom  

die door buitenlandse certificaten toch als 

groen kan worden verkocht. Gelukkig kan dat 

ook anders door te kiezen voor een écht groene  

energie leverancier. Een leverancier die energie levert  

die in Nederland duurzaam wordt opgewekt.  

Zo worden verdere investeringen in een duurzamer 

Nederland gestimuleerd. 

Waar staat jouw energieleverancier? 

WISE, Greenpeace, Natuur & Milieu en de  

Consumentenbond onderzoeken elk jaar de 

duurzaamheid van alle stroomleveranciers in 

Nederland. Hieruit volgde nevenstaande ranking.  

Zie ook www.wisenederland.nl 

Zonneakker van Vlieland  10.0  
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De cijfers zijn t/m december 2019. I.v.m. de privacy-
wetgeving is de gemeente in afwachting van Liander  
van meer actuele cijfers. www.vlieland.co2vrij.nu 

Totaal aantal energieaansluitingen op Vlieland 

1.809

Grijze energieaansluitingen

1.351
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CO2-vrije energieaansluitingen
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Het totaal aantal aansluitingen op Vlieland 

ligt hoger dan het aantal gebouwen.  

Dat komt omdat bij de meeste gebouwen 

sprake is van in ieder geval één stroom - 

aansluiting en één gasaansluiting.

66%

Jij toch ook?

Badgast en Vlielandse 
groene stroom?
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Groene energie van Vlielandse bodem? 
Kies dan voor groene stroom en CO2-gecompenseerd gas van Energie Coöperatie 

Vlieland | om. Dat is de snelste en goedkoopste manier om direct iets aan de 

verbetering van jouw eigen leefomgeving te doen.

Klant worden van de 
Energie Coöperatie Vlieland?

www.samenom.nl/aanmelden

Samen op weg naar 
een CO2-vrij Vlieland 
Help je ook mee? 
Vlieland wil verduurzamen. Een CO2-vrij 

Vlieland (stroom en gas) is het doel.  

De inzet op duurzame energie draagt bij  

aan een toekomstbestendiger Vlieland.  

Een heel makkelijke manier om minder  

CO2 uit te stoten, is door over te stappen 

naar Nederlandse duurzame energie. 

Daar zijn verschillende leveranciers van, 

waaronder de Energie Coöperatie Vlieland. 

Onder de noemer Vlieland Stapt Over 

word je gevraagd ook over te stappen.

Waarom overstappen?
Vijf redenen om over te stappen:

Hoe werkt het?
Overstappen is makkelijk en kost slechts vijf minuten van jouw tijd! 

STAP 1  Ga naar www.vlieland.staptover.nu

STAP 2  Vul jouw jaarverbruik in (kWh elektriciteit en m3 gas)

STAP 3  Maak een keuze uit een van de groene energie-alternatieven

Jouw nieuwe energieleverancier regelt een 

vlekkeloze overstap voor jou! Ook als je een langer 

lopend contract hebt, kun je alvast aangeven 

per wanneer te willen overstappen. 

Eenvoudig minder CO2-uitstoot1

Positieve bijdrage aan het milieu2

Stimuleren verdere verduurzaming van Nederland3

Veelal vergelijkbare prijzen4

Bijdragen aan een toekomstbestendiger Vlieland5

Ga naar www.vlieland.staptover.nu en ga direct aan de slag!

Deze Vlielanders, en 
vele anderen, zetten 
de stap al 

Ben jij de volgende 
die overstapt ?
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http://www.samenom.nl/aanmelden
http://www.vlieland.staptover.nu
http://www.vlieland.staptover.nu
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