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Voorwoord  
Sinds de laatste nieuwsbrief en zonnige zomermaanden is er weer veel gebeurd. Project De 

Molenwiek is afgeblazen, maar we kunnen het alternatief al melden. Ook een ander project wordt 

steeds meer concreet: Zachtfruit. Werk aan de winkel dus! De ledenraadpleging op 17 september 

was succesvol, en we trekken er onze lessen uit. Een Hartelijk Dank aan de deelnemers hiervoor.  

Daarnaast kunt u wat kleinere en grotere nieuwtjes lezen in deze nieuwbrief.  

 

Wij vragen u na te denken over onze vacatures. Niet alleen of u het wilt doen, maar ook of u 

iemand kent die er geknipt voor zou zijn.  

 

Opbrengst Kruisboog 
Door de extra zonuren in de afgelopen maanden is de opbrengst van de Kruisboog hoger dan 

verwacht. Dit heeft gunstige gevolgen voor onze leden, die meer vergoed krijgen voor hun 

participaties. Ook voor de inkomsten van de coöperatie zélf is het gunstig.  

 

 

 

Verschil in opbrengst met vorig jaar 

 

         2017  2018 

Juli  14.100  17.878 +27% 

Augustus 11.889  12.221 + 3% 

September   7.873    9.542 +21% 

 

 

Deze grafiek wordt op onze site nu 

maandelijks bijgewerkt.  

 

  
 

Molenwiek wordt de Wetering 
Het afblazen van project de Molenwiek in augustus was een serieuze domper voor de coöperatie.  

De gemeente kon bij nader inzien het recht van opstal niet voor 15 jaar garanderen in verband met 

nieuwe plannen voor eventuele herontwikkeling van het gebied. Voor het slagen van het project is 

een garantie van 15 jaar noodzakelijk.  

 

Het postcoderoosproject De Molenwiek was in een vergevorderd stadium. We hadden de gemeente 

beloofd dit project voorrang te geven boven andere projecten. De coöperatie had veel werk in de 

voorbereiding gestoken en de voor-inschrijving was al afgerond. Op alle participaties was 

ingetekend.  

 

De gemeente Houten biedt nu een alternatief: sporthal De Wetering. Het dakoppervlak komt 

overeen met dat van De Molenwiek en er is ruimte voor ruim 400 panelen. We werken nu samen 

aan de voorbereiding van dit project. Onderzoek wijst uit dat de dakconstructie moet worden 

versterkt. We hopen en verwachten dat de gemeente hiermee voortvarend handelt. Met de 

ervaringen uit het verleden zijn we ietwat huiverig voor het vermelden van tijdspaden… 

We werken aan de voorbereiding met het opstellen van een ‘Informatiememorandum De Wetering’ 

en ledenovereenkomsten en het aanvragen van offertes. Een Algemene Ledenvergadering zal zich 

moeten uitspreken over dit nieuwe project. Coöperatieleden die hebben ingeschreven voor De 

Molenwiek krijgen voorrang bij een inschrijving op De Wetering.  

mailto:info@OpgewektHouten.nl
https://nl-nl.facebook.com/opgewekt.houten
https://twitter.com/opgewekthouten
https://www.opgewekthouten.nl/de-kruisboog/
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Nieuw project: Zachtfruit 
Opgewekt Houten en Zachtfruit gaan zeer binnenkort een intentieverklaring ondertekenen om ruim 

700 zonnepanelen op de daken en schuren van Zachtfruit te realiseren. De inhoud van de 

intentieverklaring is al akkoord voor beide partijen. We willen van de ondertekening een 

“nieuwsmoment” en feestje maken, en maken nu daartoe afspraken.  

De intentieverklaring is een eerste stap tot formalisering van de samenwerking en wederzijdse 

toezeggingen. We zijn eigenaar Anton van Garderen zeer erkentelijk voor zijn bereidheid zijn dak 

beschikbaar te stellen. 

 

De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) heeft ons gratis geholpen met het opstellen en 

insturen van een aanvraag voor SDE+ subsidie voor dit project. Naar verwachting horen we in 

januari 2019 of deze wordt toegekend. Dit betekent nog geen verplichting, maar wel de 

mogelijkheid er gebruik van te maken. Ook over dit project zullen de leden zich in een ALV moeten 

uitspreken.  

 

Het is daarbij van belang dat de leden begrijpen wat de SDE+ regeling inhoudt, en wat de 

consequenties ervan zijn voor de leden en voor de coöperatie. We zullen er in de komende weken 

aan werken om dit op een heldere manier uit te leggen en samen te vatten.  

 

De Groene Keus 
Zaterdagmiddag 17 november doen wij mee aan de markt die Duurzaamheidsfonds Houten in 

de Heemlanden organiseert. Iedereen is welkom. Het wordt een leuke markt met presentaties van 

leuke, goede, en creatieve plannen om Houten te verduurzamen.  

 

We hebben zelf ook een subsidieaanvraag gedaan, maar die is niet door de selectie gekomen voor 

deze subsidieronde. We stelden voor om de economische haalbaarheid van Zonne-Panelen-Fietsen-

stallingen  (ZoPaFi-stallingen) te onderzoeken. De jury vond het een creatief idee, maar wilde eerst 

meer weten over de noodzaak en het draagvlak hiervoor. En de tijd ontbrak ons om dit tijdig te 

beantwoorden.  

 

Uitkomsten Ledenraadpleging september 
Opgewekt Houten moet zich richten op zonnedaken, en door resultaten te behalen komt de 
gewenste groei in ledental en in projecten vanzelf. Dat was het antwoord van de leden op een 

aantal vragen die het bestuur van de coöperatie hen op 17 september 2018 voorlegde. 
 

Ongeveer 30 leden waren die avond naar de Raadszaal in het Gemeentehuis van Houten gekomen 
om mee te denken over de koers van de coöperatie. Het bestuur moet een aantal beslissingen 
nemen en wilde tevoren graag peilen hoe de leden tegen een aantal aspecten aankijken. Vragen 
waren dan ook: waar staat onze coöperatie voor? Welke projecten doen we? Hoe kunnen we groter 
en sneller worden? En hoe vergroten we de ledenbasis, met wat voor boodschap trekken we 
Houtenaren over de streep? 
 

De leden vinden dat de coöperatie zich primair moet richten op zonnedaken. Zonnevelden of - 
weiden alleen onder de voorwaarde dat het niet milieu- of beeld verstorend is. Voor andere vormen 
van duurzame opwekking moet Opgewekt Houten de ogen en oren openhouden. Als mogelijke 

alternatieve en grootschalige projectvorm presenteerde Opgewekt Houten de SDE+ projecten. De 

leden zijn daar wel in geïnteresseerd, maar willen eerst meer weten over hoe zo’n project werkt. 

Voor gedetailleerde uitleg was er 17 september geen ruimte, maar dit soort projecten zou een 

aantrekkelijke optie kunnen zijn voor mensen die in zonne-installaties willen investeren en geen 

gebruik meer kunnen maken van de regeling verlaagd tarief voor postcoderoosprojecten. 
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Een interessante discussie was er over de gewenste groei van de coöperatie. Groter en sneller 
worden hangt samen met meer projecten en meer leden en niet primair met professionalisering 

van de organisatie. Opgewekt Houten mag zijn successen wel een beetje meer onder de aandacht 
brengen. Dan raakt de coöperatie bekend, komen er meer leden en komt er meer geld om in 

zonne-installaties te investeren, waardoor Opgewekt Houten weer nieuwe successen aan de lijst 

kan toevoegen. ‘Als je wint heb je vrienden,’ vatte één van de aanwezigen zijn standpunt samen. 

Vindbaarheid en communicatie over de unieke eigenschappen van Opgewekt Houten zijn 
noodzakelijk. 
 

Het bestuur betoonde zich bij monde van Wilko Kistemaker blij met de hulp van de 30 deelnemers 
om tot een goed inzicht te komen.  
 

 

Overstappen naar Greenchoice? via de knop op onze site! 

Als u via de link op onze website overstapt op Greenchoice dan ontvangt Opgewekt Houten  een 

jaarlijkse vergoeding van €15. 

 

Als u overstapt naar een andere energieleverancier, meld dat aan ons via een mail naar: 

info@OpgewektHouten.nl. Anders kunnen uw belastingteruggave niet regelen!  
 

Vacatures 
Opgewekt Houten groeit en is ambitieus. Daarom hebben de werkgroepen van de coöperatie 

versterking nodig. Op de homepage van opgewekthouten.nl staat sinds begin oktober een knop 

Vacatures. Je vindt daar de meer uitgebreide profielschetsen van mensen die we zoeken en meer 

informatie. Ben je geïnteresseerd om te komen helpen? Of ken je iemand die past in het profiel? 

We horen het graag!  Een mailtje naar info@opgewekthouten.nl is een goed begin! 

 

Dakzoekers gezocht! 
Wie helpt mee om daken te vinden waar Opgewekt Houten een zonne-installatie op kan 

realiseren? We zoeken zelfstarters die: 

 
 Het leuk vinden het verhaal van Opgewekt Houten te vertellen 

 Niet bang zijn om ergens op af te stappen 

 Communicatief vaardige teamspelers zijn 

 Doorzettingsvermogen en overtuigingskracht hebben 

 Affiniteit hebben met duurzaamheid 

 

Onontbeerlijk is enthousiasme om de coöperatie en zonne-installaties aan de man te brengen. 

Kennis van installatie-, bouw- of constructietechniek is niet nodig. 

  

Dakzoekers  gaan op zoek naar dakeigenaren die hun dak beschikbaar  willen stellen voor een 

zonne-installatie. Dakzoekers maken deel uit van de Werkgroep Projecten. De werkgroep 

verzorgt een training voor dakzoekers en heeft een checklist gemaakt waarmee dakzoekers een 

eerste inschatting kunnen maken of een dak geschikt is voor een zonne-installatie. Ook is er 

een flyer beschikbaar voor een dakeigenaar, waarin uitleg wordt gegeven wat er komt kijken bij 

het plaatsen van een zonne-installatie op een dak 
  
Ben je geïnteresseerd om dakzoeker te worden, of ken je iemand die een echte dakzoeker zou 

zijn, dan willen we graag in contact komen! Een mailtje naar info@opgewekthouten.nl is een 

goed begin!  

 

 

 

https://www.greenchoice.nl/opgewekthouten/
https://www.greenchoice.nl/opgewekthouten/
mailto:info@OpgewektHouten.nl?subject=Overstap%20energieleverancier
https://www.opgewekthouten.nl/vacatures
https://www.opgewekthouten.nl/vacatures
mailto:info@opgewekthouten.nl
mailto:info@opgewekthouten.nl
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Medewerker Projecten gezocht 
De werkgroep projecten zoekt versterking. We zoeken 1 of 2 mensen die aan het volgende 

voldoen:  

 

 Teamplayer met geduld en doorzettingsvermogen 

 Expertise op een van de volgende gebieden: 

- Elektrotechniek, gebouwinstallaties, PV-installaties, (elektrische) netwerken, e.d. 

- Bouwfysica - dakconstructies, (bouwkundige) veiligheid, e.d. 

 Ervaring met het werken in projectverband en/of met het managen van projecten, bij 

voorkeur op het terrein van installatietechniek.  

 

Medewerker Publiciteit gezocht 
We zoeken één extra medewerker voor de werkgroep Ledenwerving en Communicatie. We 

zoeken iemand die:  

 

 Kennis en ervaring heeft op het gebied van publiciteit en marketing 

 Initiatiefrijk is, en de handen uit de mouwen steekt 

 Communicatief vaardig is 

 Plezier heeft in voorlichten en presenteren 

 Teamplayer is, met geduld en doorzettingsvermogen 

 

Website 
 
 Sinds de vorige nieuwsbrief is de website beveiligd en is bereikbaar onder 

https://www.opgewekthouten.nl. De website voldoet nu aan de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). De privacyverklaring staat op de site. 

  

 We hebben gemerkt dat de website op sommige mobiele apparaten (met name Apple in 

combinatie met de webbrowser Safari) niet goed functioneert. De submenu’s die zouden 

moeten verschijnen bij enkele items van de menubalk doen dat niet. Hier wordt nog verder 

onderzoek naar gedaan. 

 

 

https://www.opgewekthouten.nl/

