
  

  

Nieuwsbrief nr. 6, dec. 2016 "Een nieuw jaar voor 

de boeg!" 
Beste leden en geïnteresseerden van de energiecoöperatie Opgewekt Houten, 

  

Zo tegen het einde van 2016 is het een moment om kort de balans van het afgelopen jaar op te maken en 

even vooruit te kijken naar het komende jaar. Maar allereerst de uitnodiging voor onze ALV. 

  

Algemene ledenvergadering 

Save the date en komt allen op de Algemene Leden Vergadering! 

De ALV zal plaatsvinden op: 

maandag 30 januari 2017, van 19:30 tot ca. 22:30 uur, 

in de Raadzaal van het gemeentehuis Houten. 

  

Op de agenda staan onder meer: 

• het akkoord voor start de daadwerkelijke plaatsing van het zonnedak De Kruisboog; 

• de goedkeuring van de financiële verantwoording over 2015 en van de begroting voor 2016; 

• voorstel bestuur coöperatie 2017. 

Wij sturen u vooraf de stukken voor de vergadering toe, w. o.: de financiële verslaglegging 2016, de 

begroting 2017 en voor het project De Kruisboog: het Informatiememorandum en 

de Deelnemersovereenkomst. 

 

U bent van harte uitgenodigd! 

  

Opgewekt Houten 

Het idee voor Opgewekt Houten ontstond ruim jaar geleden bij negen Houtenaren, die allen het milieu een 

warm hart toedragen. Op 3 juni 2016 werd onze energiecoöperatie bij notariële akte formeel opgericht. 

Wij waren dit jaar druk met het brede scala van dingen die bij een kersverse coöperatie kwamen kijken: 

bestuur, statuten, contacten met betrokken organisaties en instanties, promotie, ledenwerving, enz.. 

En –last but not least- met het realiseren van ons eerste project: het zonnedak op sporthal De Kruisboog. 

  

Wij moesten constateren dat een zonnedakproject voor alle partijen nieuw was. Nieuw voor ons als jonge 

coöperatie, maar zeker ook voor de gemeente Houten, netbeheerder Stedin en diverse 

energieleveranciers. Regelmatig moesten wij de plannen voor De Kruisboog bijstellen. Na alle 

inspanningen kunnen wij zeggen dat alle betrokken partijen achter het project De Kruisboog staan. Dat 

geldt –na lang aandringen- nu ook voor een belangrijke energieleverancier, die veel van onze leden als 



 

klant heeft. 

  

De wereld verandert 

Het is u niet ontgaan: de wereld verandert, ook als het gaat om klimaatverandering. Wereldleiders 

kondigen saamhorig maatregelen af. De publieke opinie verschuift van ontkenning naar erkenning. 

Zie bijvoorbeeld de indrukwekkende documentaire Before the Flood van National Geographic. Deze 

documentaire is de vastlegging  van de drie jarige reis van Leonardo DiCaprio, waarbij hij de gevolgen van 

de klimaatverandering onderzoekt 

  

De wereld verandert. Hieronder ziet u voorbeelden van recente, hoopvolle, ontwikkelingen. 

(Enkele afbeeldingen hebben een link naar achterliggende informatie.) 

• de meeste energieconsumerende landen hebben hun handen ineen geslagen om de 

klimaatverandering aan te pakken; 

• de nieuwe president van de VS is voor velen van ons een verrassing en zijn klimaatbeleid hopelijk 

niet nog een; 

• een Nederlands consortium gaat ook een windmolenpark in de Noordzee bouwen, waarbij de 

kosten recent zijn gehalveerd tot minder dan 2,5 miljoen euro per megawatt vermogen; 

• de 2e kamer heeft een motie aangenomen om de salderingsregeling te handhaven; 

• er komen steeds meer energiecoöperaties in Nederland. 

 

 

Figuur 1| Ontwikkeling energiemix in NL 

 

Figuur 2| Zonnestroomproductie grootverbruikers 

groeit bij Stedin 

 

 

Figuur 3 | Trend: zonnepanelen 

op andermans dak 

  

 

 

En net als Opgewekt 

Houtenzijn velen zijn bezig met 

het lokaal opwekken van 

duurzame energie. 

Dat geeft zicht op een duurzame 

toekomst! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NZ02JpdbzJg
http://www.energieoverheid.nl/2016/11/25/lokale-energie-monitor-2016-laat-groei-energiecooperaties-zien/%C2%A0
http://www.opgewekthouten.nl/
http://www.opgewekthouten.nl/


 

 

Project De Kruisboog 
Wij hebben nog een paar kleinere punten te regelen. Dit zijn met name het 

huurcontract met de gemeente (juridisch fiat) en de laatste zaken met de 

netbeheerder. 

 

Daarna start  –na akkoord van onze leden op de ALV- de installatie van het 

zonnedak begin volgend jaar! 

 

Toekomstige groei Opgewekt Houten 
Wij moeten blijven groeien om onze doelen te bereiken: Houten vol met zonnedaken. 

Dus, blijft u reclame maken voor Opgewekt Houten en een duurzamer Houten! 

Daarbij kunt u desgewenst gebruik maken van onze nieuwsbrieven en de informatie op onze website. 

 

Opgewekt Houten wenst u fijne feestdagen en een gezond 2017 toe! 

 

Ons e-mailadres is: info@opgewekthouten.nl en de website is: www.opgewekthouten.nl. 
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