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Bekijk de webversie

Extra nieuwsbrief december 2020
Van het bestuur
Het bestuur van Coöperatie Opgewekt Houten vraagt in deze extra Nieuwsbrief uw aandacht
voor de inspraakronde over locaties voor zonnevelden en windmolens. Omdat u lid bent van
onze Coöperatie, of geïnteresseerde, gaan wij er van uit dat u meer dan gemiddeld
belangstelling hebt voor duurzaamheid in de gemeente Houten. En dat u daar een mening over
heeft, en deze misschien wel wilt gebruiken om de besluitvorming te beïnvloeden.
Daarvoor is het nu het juiste moment. De Energietransitie komt in Houten de komende
maanden in een stroomversnelling. Er gaan keuzes worden gemaakt voor de plaats waar nog
54 hectare zonneveld moet komen. En er gaat gekeken worden naar mogelijkheden voor meer
windmolens. Allemaal om te zorgen dat Houten in 2040 energieneutraal van eigen bodem is. De
gemeente organiseert daarvoor een inspraakronde. Daarover gaat deze extra Nieuwsbrief.
Maak gebruik van de mogelijkheid om uw mening kenbaar te maken, en kijk op de website!

Praat mee: welke locaties zijn geschikt voor
zonnevelden en windmolens?
De gemeente vraagt uw mening over geschikte locaties voor zonnevelden en windmolens in de
Kromme Rijnstreek, waaronder de gemeente Houten. Waar moet een locatie aan voldoen? U
kunt tot 15 december a.s. uw mening geven via energie-krommerijn-praatmee.nl. Met de
opbrengst gaat de gemeente, met u, op zoek naar de beste locaties. In januari 2021 is er
gelegenheid om over specifieke locaties mee te praten. Daaruit moet de beste keuze worden
gemaakt.

Klimaatverandering beperken
De gemeenten Houten, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede willen uiterlijk in
2050 energieneutraal zijn. Dat helpt om de opwarming van de aarde en de klimaatverandering
te beperken. Belangrijk voor vandaag, maar vooral voor volgende generaties. Naast
energiebesparing en ‘zon op het dak’ zijn ook extra windmolens (8) en zonnevelden (183
hectare) nodig. Eerder hielden drie van de vier gemeenten een enquête over het opwekken van
duurzame energie. Ruim 2300 mensen deden mee. Nu moet er gekeken worden naar geschikte
locaties.

Brede samenwerking
De vier gemeenten in de Kromme Rijnstreek trekken samen op voor het opwekken van
grootschalige duurzame energie, zoals zonnevelden en windmolens. Ook de
energiecoöperaties in de streek werken samen aan projecten om duurzame energieopwekking
door en voor burgers vorm te geven. In het Kromme Rijngebied gaat het om de coöperaties
Heuvelrug Energie / Zon op Heuvelrug, Energie Coöperatie Bunnik, EigenWijkse Energie
Coöperatie, Coöperatie Duurzaam Eiland (Schalkwijk) en Coöperatie Opgewekt Houten.

Meepraten via de website en online gesprekken: meldt u aan!
Via de website kan iedereen meedoen. In een enquête kunt u aangeven wat u belangrijk vindt
aan de locaties voor zon- en windprojecten. De enquête sluit 15 december.
Wilt u ook online in gesprek en vragen stellen? Dat kan! De gemeenten organiseren op
donderdag 10 december en maandag 14 december online Teams-sessies. U kunt dan in
gesprek met wethouders, beleidsambtenaren duurzaamheid van de gemeenten en andere
partners. Meepraten kan uitsluitend als u zich van tevoren, uiterlijk 7 december, aanmeldt en
registreert via de genoemde website. Deelnemers ontvangen dan vooraf een uitnodiging voor
de betreffende Teams-sessie.

In januari locaties zoeken
Met de uitkomsten van alle inbreng gaan de gemeenten op zoek naar geschikte locaties voor
zonnevelden en windmolens. In januari 2021 is er gelegenheid deze in te zien en erover mee te
praten. Welke locaties zijn het beste? Iedereen die ook dan wil meepraten kan zich registreren
via de website. Er volgt dan vanzelf een uitnodiging.

In februari: bod 16 gemeenten voor RES
De zoektocht van de vier gemeenten maakt deel uit van de Regionale Energie Strategie (RES).
Hiervoor brengen zestien gemeenten in de regio, samen met vier waterschappen en de
provincie Utrecht, kansrijke locaties voor zonnevelden en windmolens in beeld voor het Rijk. Of
er op een locatie uiteindelijk werkelijk windmolens of zonnevelden komen, besluit de
gemeenteraad van de betreffende gemeente. Ook daarover zijn dan mogelijkheden mee te
denken.

Standpunt van Coöperatie Opgewekt Houten
Wij maken ons grote zorgen over de toekomst van de aarde en mensheid. We willen bijdragen
aan vermindering van de CO2 uitstoot en klimaatverandering. We steunen de energietransitie.
De Energietransitie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen: bedrijven, inwoners
en overheden. Alleen in samenwerking kunnen we het gewenste resultaat (in 2040
energieneutraal van eigen bodem) bereiken.
We vinden het belangrijk dat de inwoners van Houten nauw betrokken worden bij de keuze van
de locaties voor zon- en windprojecten. Daar moet het niet bij blijven. Inwoners moeten ook
mede-eigenaar kunnen worden en op die manier invloed krijgen op de ontwikkeling en
exploitatie van zonnevelden en windmolens. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat
inwoners voor minimaal de helft eigenaar zouden moeten zijn van grootschalige
opwekprojecten. Wij staan daar volledig achter en streven daarnaar.
Sterker nog: wij zijn er klaar voor. Wij zijn een coöperatieve vereniging met ruim 230
Houtenaren als lid. Dat mogen er nog meer worden. Als we mede-eigenaar worden van een
zonneveld of een windmolen, krijgen we daarover wat te zeggen: Ook over de opbrengst en de
besteding daarvan. Die willen we terug investeren in de Energietranisitie in Houten, door het
organiseren van vervolgprojecten. Met Opgewekt Houten kunnen we als inwoners onze
schouders onder de Energietransitie zetten, en ook zorgen dat we invloed krijgen en houden op
zon- en windprojecten.
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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.

