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Nieuwsflits november 2021
Coöperaties gaan voor 54 ha zonneveld
Met enige trots kunnen wij melden dat er drie plannen zijn ingediend bij de gemeente, waarin wij
als coöperaties Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten in gezamenlijkheid participeren.
Totaal betreft het ca. 54 ha. Het zijn twee plannen in Schalkwijk West - genaamd Stroomveld De
Knoest en De Wilgengriend – en een plan in Schalkwijk Noord-Oost (De Heul).
Met de plannen is een zorgvuldig participatietraject doorlopen, waarbij omwonenden ook
meegedacht hebben over de inrichting. De betrokkenheid was groot en de opkomst hoog. Het
resultaat was veel steun voor de initiatieven, waarbij er slechts een zeer beperkt
aantal omwonenden specifieke bedenkingen houdt.
Uiteraard zijn wij uitgebreid betrokken bij de invulling van de plannen. Daarin is gezorgd voor
een ruimtelijk, cultureel en biologisch evenwichtige invulling. In de startfase zijn wij medeeigenaar, maar in de overeenkomst met de ontwikkelaar zijn afspraken gemaakt over 100%
eigenaarschap van de coöperaties. Zoals jullie weten zijn wij de enige Houtense coöperaties die
èn bij hun handelen het belang van de Houtense samenleving centraal zet èn waarbij winsten
zullen worden aangewend voor een duurzamer en socialer Houten èn die gerund wordt door
vrijwilligers.
Wij hebben veel steun gevonden om ons heen, o.a. bij omwonenden, betrokken marktpartijen
en bij de politiek. Maar niet in de laatste plaats ook bij onze leden die ons de ruimte geboden
hebben en gestimuleerd hebben tot deze - voor Houten relevante - duurzaamheidsinitiatieven.
De drie aanvragen voldoen naar onze mening aan de criteria uit het Beleidskader Zonnevelden.
Waarschijnlijk in december wordt bekend of de gemeente onze plannen goed genoeg vindt voor
een vergunningaanvraag.

V.l.n.r.: bestuursleden Paul Bijleveld (Duurzaam Eiland), Geert Gerritse (Opgewekt Houten), Joris van der Worp
(Duurzaam Eiland) en Willem van Oppen (Opgewekt Houten) – foto: Marjolein Thijse

Twee keer zon op The Dome
Op 4 november tekenden Dick Jacobs van Sportcentrum The Dome en Lex Goudswaard en
Willem van Oppen van Opgewekt Houten de opdracht voor het aanleggen van twee
zonnepanelen-installaties. Één voor het eigen verbruik van The Dome en één coöperatieve
installatie. Elk 216 panelen groot, elk op een eigen kleinverbruikaansluiting van 3x80A zodat er
geen problemen zijn met filevorming op het Stedinnetwerk. Een mooie samenwerking tussen
dakeigenaar en coöperatie! De coöperatie ontzorgt hem bij aanleg, beheer en onderhoud van
zijn installatie en betaalt hem dakhuur. En de coöperatie mag het overblijvende dakoppervlak
gebruiken voor een coöperatieve installatie. Win-win-win voor The Dome, Opgewekt Houten en
de duurzaamheidsdoelstellingen van Houten!
Dick Jacobs en Opgewekt Houten tekenden eind februari de intentieovereenkomst voor dit
project. Sindsdien hebben ze allebei de financiering rondgemaakt. The Dome krijgt ISDEsubsidie voor de installatie voor eigen gebruik, Opgewekt Houten heeft SCE-subsidie toegezegd
gekregen voor de coöperatieve installatie. De coöperatie schreef verder een obligatielening uit.
Ruim 20 coöperatieleden tekende daar op in. Er was grote belangstelling voor de obligaties: de
lening was bijna drie keer overtekend! Aanleg van de zonnepanelen-installaties begint naar
verwachting in de laatste volle week van november, en we hopen dat ze beide in december
kunnen gaan produceren.

V.l.n.r.: Willem van Oppen en Lex Goudswaard van Opgewekt Houten, Jochem Mudde van installateur Solar Partners en Dick Jacobs
van The Dome tekenen de opdracht voor twee zonnepanelen-installaties (foto Bert van Iperen)

Lezing over techniek achter We Drive Solar
Op 24 november geeft Robin Berg in het gemeentehuis een lezing over het concept en de
techniek achter We drive Solar. Lees hier het artikel in het Groentje. Wees er snel bij want het
aantal plaatsen is beperkt
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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.

