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Van het bestuur
Onze coöperatie lijkt wel wat op een zwaan: boven water ziet het er allemaal rustig en
bedachtzaam uit, maar onder water moet er verwoed gepeddeld worden om vooruit te komen!
We blijven vastberaden en geduldig. Met deze nieuwsbrief informeren we je over wat er speelt
rondom onze coöperatie.
We hebben een aantal nieuwe mensen die zich voor de coöperatie willen inzetten. De
energietransitie komt in de komende maanden in een stroomversnelling, en we willen daaraan
uiteraard graag meewerken. We zoeken daartoe de samenwerking met het gemeentebestuur,
en hebben daarnaast een gezamenlijk projectbureau opgericht met 16 andere coöperaties in de
regio.
Lees verder

Nieuwe gezichten in de coöperatie
We zijn zeer verheugd te kunnen melden dat een aantal ervaren mensen actief willen worden
voor onze coöperatie. Wij stellen ze graag even aan u voor: Geert Gerritsen, Peter Molenaar en
Peter Hermans

Lees verder

Energietransitie in een stroomversnelling
We maken ons sterk om ervoor te zorgen dat nieuwe
zonnevelden en windmolens mede in handen komen
van inwoners van de gemeente Houten. Dat de
inwoners kunnen meebeslissen over waar er
zonnevelden en windmolens worden neergezet, én
ervan kunnen profiteren. Zodat we niet alleen de
lasten, maar ook de lusten ervan hebben.
De energietransitie komt in de komende maanden in
een stroomversnelling. Houten behoort als gemeente
tot het gebied U16 in de Regionale Energie Strategie
(de RES U16). Dit is een regionaal plan waarin staat
op welke manier de Regio het klimaatakkoord gaat invullen.
In de RES U16 hebben 16 Utrechtse gemeenten zich verbonden aan het plan om in 2030 1,8
TWh duurzame energie op te wekken. Voor een goed begrip: met alles wat er nu staat aan
windmolens, zonnedaken en zonnevelden wekken we 0,4 TWh op in het gebied van de RES
U16. Dat moet dus nog ruim vier keer zo veel, in de komende 10 jaar.
Lees verder

Energie van Utrecht opgericht
We hebben samen met 15 andere coöperaties uit de regio begin oktober de Coöperatie
“Energie van Utrecht” opgericht. Er komt ook een gelijknamig Projectbureau.
Het projectbureau geeft professionele ondersteuning aan de leden-coöperaties bij het
ontwikkelen van zon- en windprojecten. Door onze krachten te bundelen kunnen we een beroep
doen op de professionele hulp van het Projectbureau: hulp van ervaren projectleiders, maar
ook voor juridisch advies over bijvoorbeeld contracten, en organisatorisch advies over de
inrichting van coöperatieve samenwerkingsverbanden. Op die manier kunnen alle coöperaties
in de regio als sterke partij meedoen bij de ontwikkeling van grootschalige wind- en
zonprojecten.

Voorbereiding nieuwe projecten
Project Provincialeweg Schalkwijk gaat definitief niet door. Dat vinden we erg jammer. We
hadden graag die twee doelen: asbestsanering van daken en duurzame energie op daken,
willen combineren. Als dit project was gelukt, had het een showcase voor andere asbestdaken
kunnen worden. We hebben dan ook alle mogelijkheden besproken en bekeken. Uiteindelijk
moesten we concluderen dat het gewoon niet ging lukken. Het was financieel niet rendabel te
krijgen. Het dak was aan de kleine kant, en lag ook niet erg gunstig op de zon. Het asbest
weghalen was duurder dan verwacht. Wat ook een rol speelde was dat de wettelijke verplichting
tot sanering weer werd opgeheven. Toch hebben we goede hoop op een bijzonder druk 2021!
Lees verder

Nieuw zonneveld beleid
Voor de periode 2021 - 2025 wil de gemeente
een nieuw “Uitnodigingskader Zonnevelden”
vaststellen. Het streven is om dit in maart 2021 te
doen.
Het uitnodigingskader is een toetsingskader voor
projectplannen en voor toewijzing van de
vergunningen. Er staat in beschreven welke
criteria er gelden voor goedkeuring, en hoe die
criteria worden gescoord. Die criteria zijn voor
ons erg belangrijk. Het bepaalt in grote mate of
wij als coöperatie in staat worden gesteld mee te
doen.
Lees verder

Energietafel
We vormen met zeven andere inwonersinitiatieven en de gemeente de zogenaamde
Energietafel. Hier wisselen de initiatieven informatie uit, maken ze gezamenlijk plannen en
organiseren onderlinge samenwerking.
Voorbeelden van geslaagde samenwerkingen zijn de Informatieavond over zonnepanelen die
Energierijk Houten en Opgewekt Houten samen begin maart (‘pré-corona’) organiseerden, en
de Duurzaamheidspagina die elke twee weken in Houtens Nieuws staat. Ze maken net als het
project Zon-op-Grote-Daken deel uit van het Energieplan 2019-2022 van de gemeente Houten.
Lees verder

Wist u dat?
Batterijen
Onderzoek naar betere batterijen in een
stroomversnelling is gekomen? Tesla op zijn
recente Battery-day bekend heeft gemaakt
dat ze binnen een paar jaar nieuwe
batterijtechnologie gaat toepassen met
beduidend lagere kosten en flink meer
bereik?

Opgesteld vermogen
Er inmiddels zo’n 8.800 MW aan Solar-PV in
Nederland staat opgesteld? En dat zulks meer
is dan alle windmolens op land en zee samen?
Het is alleen een jammer dat de zon niet 24
uur per dag op onze Nederlandse
zonnepanelen schijnt!

CO2 emissie per kWh daalt
De CO2-emissie per kWh elektriciteit in NL
snel daalt? Terwijl het aandeel CO2-vrij
(hernieuwbaar+kernenergie) snel stijgt?
NB: er is geen eenduidig verband tussen
beide door structurele veranderingen in de
verhouding gas/kolen en import/export.

Aandeel zonPV
Het percentage zonPV in de
elektriciteitsvraag per dag flink stijgt?
Op de stralende 1e Pinksterdag (31/5) het
record 19,6% was?
Dat verwacht wordt dat er in 2030 4x meer
zonPV in NL staat opgesteld dan op 31 mei
2020?
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@opgewekthouten.nl toe aan uw adresboek.

