
Welkom bij de 
Najaarsbijeenkomst!

20 november 2019, Raadzaal Houten

Versnel de overgang naar 
duurzame energie



Programma

• 20.10 – 20.40 Energieplan Houten 2019-2020
• 20.40 – 20.55 Vragen en discussie

• 20.55 – 21.10 Pauze

• 21.10 – 21.30 Terug- en vooruitblik van bestuur 
• 21.30 – 21.45 Vragen en discussie
• 21.45 Afsluiting en napraten



Energieplan 2019-2022

Toelichting op het Energieplan
Hilde de Groot, wethouder gemeente Houten 

Interview met Hilde de Groot 
door Ronald Korpershoek 

Aansluitend: vragen en discussie



Pauze



Terug- en vooruitblik

• Terugkijken: wat hebben we gedaan?
• Actuele stand van zaken: wat is er onderhanden?
• Vooruitblikken: waar zijn we onderweg naartoe?
• Doen we het goed en snel genoeg?



Trias energetica



Wie zijn we?

Coöperatie Opgewekt Houten: 
Is een “vereniging met een bedrijf” die zich 

richt op het bevorderen van een duurzame 
energievoorziening
Heeft inwoners, bedrijven en VvE’s uit de 

gemeente Houten als leden
Investeert namens en met geld van de 

coöperatieleden in productie-installaties op 
zonnedaken en -velden
Beheert en exploiteert de installaties ten bate 

van de leden



Met wie werken we samen?

• Dakeigenaren en Greenchoice
• Andere inwonersinitiatieven aan de Energietafel
• Ondernemend Houten / !MPACT
• Provincie Utrecht en coöperaties uit Bunnik en 

Wijk bij Duurstede (o.a. Asbest-eraf-Zon-erop)
• EnergieSamen, de landelijke coöperatie van 

coöperaties (o.a. betrokken bij Klimaatakkoord)
• In gesprek met gemeenteraadsfracties Houten 

(o.a. voor 50 % eigendom lokale duurzame 
energieopwekking)



Gerealiseerd

• De Kruisboog (366 panelen, 2017) en De 
Wetering (640 panelen, 2019)

• Jaarproductie 293.000 KWh / ca. 98 huishoudens
• Jaarlijks vermeden CO2-uitstoot: 124 ton



Onderhanden

• De Kloostergaarde, Schalkwijk (183 panelen)
• Zachtfruit, Schalkwijk (700 panelen)



Waar op weg naartoe? 

• Uitvoering Ondernemingsplan 2019-2024
• Meer vermeden CO2-uitstoot door:
• Meer productie-installaties op daken

– Rapport Asbest eraf, zon erop
– Energieplan: Project Zon op grote daken 2020

• Zonnevelden



Ambitie 2024: panelen
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Ambitie 2024: leden
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Waarom?



Hoe?

- Optimisme is een morele plicht (Karl Popper)
- We hebben het nog nooit gedaan, dus we denken 

dat we het wel kunnen (vrij naar Pippi Langkous) 
- Met elkaar, voor elkaar = coöperatieve gedachte
- Daarom blij met 

- Energieplan 2019-2022 en de steun van de 
gemeente

- Samenwerking met andere 
inwonersinitiatieven en ondernemers

- En met jullie hulp, steun en actie!



Kom in actie!

- Wil je meehelpen? Meld je aan
- Weet je een dak voor een productie-installatie? 

Geef het ons door: info@opgewekthouten.nl
- Doe mee met onze projecten, dus:
- Word lid (eenmalig € 25,=): opgewekthouten.nl

Daar word je duurzaam vrolijk van!


