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ALV van 25 juni

Ook aan Coöperatie Opgewekt Houten zijn
de Covid-19-omstandigheden van de
afgelopen maanden niet ongemerkt
voorbijgegaan. Op 11 maart organiseerden
we samen met Energierijk Houten nog een
thema-avond over zonnepanelen. De
bezoekersaantallen waren echter al een
voorbode van wat komen ging: veel mensen
bleven thuis. En kort daarna werd dat een
RIVM-richtlijn voor alle inwoners.
Als gevolg moest Opgewekt Houten de
feestelijke opening van project De
Kloostergaarde op 20 maart en de
Ledenvergadering van 31 maart uitstellen.
De werkzaamheden van bestuur en
werkgroep vonden zo goed en zo kwaad als
het ging online plaats. We zijn erin geslaagd
om online toch een ALV te houden, hoewel
we de aanwezigheid van veel leden daar
hebben moeten missen. We hopen dat er in
het najaar een mogelijkheid is om elkaar
weer in levenden lijve te ontmoeten.
Onderlinge verbondenheid van de inmiddels
ruim 230 leden is immers een voorwaarde
voor een sterke coöperatie.
In deze nieuwsbrief informeren we u in kort
bestek over de online ALV van 25 juni.
Verder over de huidige en toekomstige
projecten, samenwerking met !MPACT
Houten, de coöperatie Duurzaam Eiland en
de Energietafel in Houten. En er is aandacht
voor de Energietransitie, de RES U16 en het
standpunt van Opgewekt Houten over 50%
inwonersparticipatie in grootschalige zon- en
windprojecten.

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
(ALV) van de Coöperatie Opgewekt Houten
vond plaats op 25 juni. Het
coöperatiebestuur vond het van belang,
binnen de statutaire termijnen goedkeuring
te krijgen voor de jaarrekening 2019. De
ALV die oorspronkelijk op 31 maart zou
plaatsvinden moest wegens het verbod op
samenkomsten worden uitgesteld. De
Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en
Veiligheid van 22 april 2020 maakte het
mogelijk om de leden in een online ALV te
raadplegen.
Alle leden ontvingen op 11 juni per email de
uitnodiging met daarbij de agenda en de
vergaderstukken. In totaal 14 leden namen
deel aan de vergadering. Nog eens vijf leden
stemden schriftelijk.

Lees meer

De projecten van
Opgewekt Houten
2018 en 2019 waren mooie zonnige jaren.
Dat is terug te zien in de opbrengst van onze
zonnedaken. De jaaropbrengst van De
Kruisboog (start juni 2017) was in het 1e jaar
€32,51 per paneel/participatie, het 2e jaar
€34,88 en afgelopen jaar €33,99. Als het zo
zonnig blijft gaan komt de terugverdientijd op
iets meer dan 8 jaar uit!
De jaaropbrengst van De Wetering (start juli
2019) is in het eerste jaar €32,80 per
paneel/participatie. Met de investering
destijds van €300,- per paneel/participatie is
de verwachte terugverdientijd minder dan
9,5 jaar.
De jaaropbrengst van De Kloostergaarde
(start februari 2020) kan volgend jaar
worden gemeld. De installatie functioneert
naar verwachting.

Impact Houten
Coöperatie Opgewekt Houten en stichting
!MPACT Houten werken samen aan
zonnedaken op bedrijfspanden. Op 2 juli
kwam daarvoor een groep bedrijven bij De
Rooy Transport in ´t Goy bijeen tijdens de
kick start van dit project. Streven is om ten
minste acht bedrijfsdaken van zonnepanelen
te voorzien. Eind van het jaar moeten
daarvoor plannen zijn opgesteld die in 2021
kunnen worden gerealiseerd. Een deel
hiervan zal via de coöperatie voor deelname
door de leden beschikbaar komen.
Het project past in het Energieplan 20192022, en wordt financieel mede mogelijk
gemaakt door de gemeente Houten.
!MPACT Houten is verbonden met
Ondernemend Houten, de koepel van zes
ondernemerskoepels in Houten.

Concreet iets doen?
Wordt vrijwilliger!
Concreet iets DOEN? Wordt vrijwilliger!
Klimaatverandering raakt ons allemaal. Wil
jij iets concreets doen tégen de opwarming
van de aarde en vóór een duurzaam
Houten? Kom in actie en meld je aan als
vrijwilliger bij onze coöperatie. We wekken
met zonnepanelen op grote daken groene
elektriciteit op. Wegens succes zijn we op
zoek naar mensen die helpen bij publiciteit,
organisatie van bijeenkomsten en nieuwe
projecten. Interesse? Direct aanmelden?
Meer informatie? Mail ons of kijk op onze
website

Coöperatie Duurzaam
Eiland
Op 4 juni 2020 is de Coöperatie Duurzaam
Eiland opgericht. De coöperatie komt voort
uit een initiatief van een aantal inwoners uit
Schalkwijk en het buitengebied. In december
2018 kwamen zij bij elkaar om een eerste
stap te zetten voor een energie-initiatief op
het Eiland van Schalkwijk. Begin 2020
besloten de initiatiefnemers in nauw overleg
met andere betrokken Schalkwijkers om dat
initiatief om te zetten in een coöperatie.

Energietafel Houten en
aanjaagteam
Samen met andere energie- en
duurzaamheidsinitiatieven neemt Coöperatie
Opgewekt Houten deel in de Energietafel.
Daar wordt onderling afgestemd over te
organiseren evenementen. Samen maken
de Houtense initiatieven publiciteit op de
tweewekelijkse Duurzaamheidspagina in
Houten Nieuws (’t Groentje).
De bedoeling is dat de Energietafel vanaf
september/oktober 2020 ondersteuning krijgt
van een professionele coördinator en een
communicatiemedewerker. Deze komen in
dienst van de gemeente Houten en hebben
als taak om mee te helpen aan de uitvoering
van het Energieplan. Coöperatie Opgewekt
Houten maakt samen met Energierijk
Houten en Coöperatie Duurzaam Eiland
namens de Houtense energie- en
duurzaamheidsinitiatieven deel uit van de
sollicitatiecommissie.

50% grootschalige
opwek in eigendom
Houtenaren
De gemeente Houten werkt aan nieuw
beleid voor zonnevelden. Van het door de
gemeenteraad vastgesteld plafond van 100
hectare is nu ongeveer de helft gerealiseerd
of vergund. Onze coöperatie heeft het
standpunt dat de nog resterende 50 hectare
zonneveld in eigendom van Houtense
inwoners moet komen, in elk geval ten
minste voor de helft. Opgewekt Houten heeft
dat bij de gemeenteraad naar voren
gebracht tijdens het Rondetafelgesprek op
12 mei.

Lees meer

Wist u dat
De werkgroepen Projecten en
Ledenwerving & Communicatie uw hulp
goed kunnen gebruiken?
Tips over daken en velden voor
coöperatieve zonne-energieprojecten
altijd welkom zijn?
Sydney vanaf 30/6 volledig op 100%
hernieuwbare energie draait? Zie deze
link. Wat Sydney kan, kan Houten ook?
Het aandeel zonnestroom in onze
nationale stroom de laatst 6 jaar is
vertienvoudigd van 0,7% naar 7,5%?
Dat best wel weer vertienvoudigd mag
worden naar 75% zodat we ook
duurzaam kunnen rijden, verwarmen +
zelfs vliegen?

Website

Lees meer

Energietransitie en RES
U16
Om het Klimaatakkoord te realiseren is
Nederland in dertig energieregio’s verdeeld.
Ieder van die regio’s doet een bod hoeveel
elektriciteit er in de periode tot 2030
opgewekt kan worden. De gemeente Houten
zit met 15 andere gemeenten in de RES
U16. Gemeenten, waterschappen en de
provincie Utrecht denken dat er ruimte is
voor 1,8 TWh aan duurzame energie, door
bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen.
Ter vergelijking: in de U16 wordt met de
bestaande windmolens en zonnevelden op
dit moment 0,4 TWh duurzaam opgewekt.

Lees meer

Projectbureau samen
met andere coöperaties
De coöperaties in de provincie Utrecht
richten gezamenlijk een projectbureau op.
Coöperaties en gemeenten in de provincie
kunnen daar een beroep op doen voor
ontwikkeling en uitvoering van zon- en
windprojecten. Dit naar voorbeeld van
projectbureaus in Friesland en Twente.
Coöperatie Opgewekt Houten is
medeoprichter. De Provincie Utrecht maakt
de opstart financieel mogelijk.
Het projectbureau moet helpen om de
ambities uit het bod van de RES U16 (1,8
TWh duurzaam opgewekte energie in 2030)
te realiseren. Daarbij is de inzet nadrukkelijk
dat inwoners van de U16-gemeenten via de
coöperaties mede-eigenaar worden van de
windmolens en zonnevelden. Ook
Coöperatie Opgewekt Houten maakt zich
daar sterk voor.

Wist u dat (vervolg)
Er op 23 juni 2020 een nieuw record
zonnestroom in Nederland is gevestigd?
De gemeente Utrecht een groot aantal
nieuwe laadpalen krijgt die elektrische
auto’s zowel kunnen op– als ontladen?
Men dat ‘Vehicle To Grid’ oftewel: V2G
noemt?
WeDriveSolar al meer dan 50 ‘V2G’
deelauto’s in de regio heeft rondrijden?
Dat meestal Renaults ZOE zijn maar
inmiddels ook een aantal Tesla’s?
In de Robiniahout in Houten een Renaul
ZOE van WeDriveSolar staat en er eende
Raaigras in de voorbereidingfase is?
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@opgewekthouten.nl toe
aan uw adresboek.

