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WINDPARK HOUTEN

et klinkt vertrouwd, windpark Houten. Tenminste voor ons als
bestuur en als PR commissie. We zijn tenslotte al een jaar of  4

geleden met REMU gaan samen werken om de mogelijkheden in de
gemeente Houten te onderzoeken. De laatste tijd is er veel overlegd met
de gemeente. Tenslotte is er door de Raad uitgesproken dat er 11%
duurzame energie in Houten moet komen, waarbij gelijk duidelijk was dat
het merendeel van de wind moest komen.

Nu er voor de Meerpaal gekozen is zijn we met gemeente de
mogelijkheden aan het uitwerken. In de Houtens kranten is dan ook het
plan (met twee varianten: en lijn langs het kanaal of  een “cluster”)
gepresenteerd om te bekijken waar de voorkeur voor bestaat. Verder zijn
onze samenwerkingsovereenkomst met REMU verder aan het uitwerken.
Het windpark wordt voor 1/3 deel van UWIND (als we voldoende
Houtense leden kunnen werven). Deze zomer verwachten we de
bouwvergunning te gaan aanvragen. Dat betekent dat we echt aan de slag
moeten. De PR commissie is bezig met leden werven, met als bedoeld bij
effect dat zeer gericht informatie aan de Houtense bevolking wordt
gegeven, door website, marktkramen en Nieuwsbrieven, en, samen met de
gemeente door perspublicaties. Verder moeten we de leenovereenkomsten
gaan uitwerken en natuurlijk niet te vergeten, samen met REMU de
technische uitwerking ter hand nemen: turbineselectie, precieze
locatiekeuze enz. enz.

Dit stukje van de voorzitter sluit ik dan ook af met een bekende oproep.
Het is er wel een met een vrolijke ondertoon. Na jaren de zaak draaiende
gehouden te hebben moeten er nu veel concrete dingen gebeuren: heb je
ervaring met een van de bovengenoemde zaken of  ben je financieel goed
onderlegd en wel zodanig dat de organisatie van een investering van een
miljoen Euro, met alle administratieve verantwoordelijkheden je geen
zorgen baart? Draag dan je steentje bij: want het gaat natuurlijk altijd nog
om de duurzame energie waar we met zijn allen voor warmlopen! Meld je
dan bij een van de adressen uit deze Nieuwsbrief.

Ernst van Zuylen
Voorzitter UWIND

In de afgelopen maanden het
UWIND nog wat onwennig,
tweemaal met een stand in Houten
gestaan. De reacties waren bijzonder
positief. De meeste mensen steunen
windenergie en staan positief
tegenover een windproject in
Houten.

Wel bleek dat veel mensen nog niets
of  weinig weten van het project.
Veel mensen waren verbaasd dat
ook in Houten windmolens
gebouwd zullen worden.

Voor UWIND is dat extra aanleiding
om in de komende maanden nog
vaker met een stand in het kloppend
winkelhart van Houten te staan.

U vindt ons op de volgende data en
plaatsen:

23 februari Bij de Albert Hein
16 maart ’t Wed/de Raat
20 april Voorjaarsmarkt
18 mei ’t Wed/de Raat
22 juni ’t Wed/de Raat
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VERKIEZINGSPROGRAMMA’S

p 6 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In de komende
raadsperiode zal er een besluit over windenergie in Houten vallen.

En dus heeft UWIND de partijprogramma’s van de belangrijkste politieke
partijen nageplozen op de ‘windstandpunten’. Daarbij is gebruik gemaakt
van internet. Helaas zijn (nog) niet alle programma’s op het net
beschikbaar. Daarom volgt hier een beperkte bloemlezing.

Het meest concreet over windenergie zijn Groen Links en D’66. Deze
partijen onderstrepen het belang van duurzame energie én noemen de
mogelijkheden voor windenergie langs het Amsterdam-Rijnkanaal.
Bijvoorbeeld D’66: ‘Door deze molens in te passen in het landschap langs spoorlijn,
snelweg of  kanaal kunnen ze een bijdrage leveren aan een herkenbare Houtense
skyline’. U begrijpt dat UWIND dat ook vindt.

PvdA en VVD zijn positief  over windenergie, maar vinden dat een
zorgvuldige afweging nodig is. De PvdA wijst daarbij op het gevaar dat
windmolens het doorzicht in het landelijk gebied in gevaar brengen. De
VVD is ‘voorstander van het ontwikkelen van windmolens met behulp van fondsen
waarin de Houtense burger kan deelnemen.’

CDA en Houtens Belang noemen in hun milieuparagraaf  wel het belang
van duurzame energie, maar gaan niet specifiek op de mogelijkheden voor
windenergie in.

In algemeen zijn de politieke partijen positief  over duurzame energie. De
ene partij gaat wat meer in detail dan de andere, maar er zijn geen grote
verschillen van mening over windenergie.

Draag bij aan een groene energievoorziening in Houten. Meld u aan als lid
van de UWIND!
Aanmelden kan door overmaken van 15,- euro op gironummer 307878
t.n.v. UWIND, postbus 15108, 3501 BC Utrecht, o.v.v. ‘nieuw lid’, uw adres,
postcode, woonplaats en eventueel e-mail adres.  Voor meer informatie
kunt u ons schrijven, mailen of  bellen naar:

Kees Vringer 030 6341345
Geert Schelbergen 030 6340902
Jan Coelingh 030 2545577

www.uwind.com
Indien u deze nieuwsbrief  per email wilt ontvangen, kunt u mailen naar

uwind@houten.com

Voor veel mensen is het lastig voor
te stellen hoeveel energie een
windmolen produceert. Daarom
geven we hier een vergelijking.

Uitgangspunt is een windmolen van
1,5 MegaW.att, dat is 1,5 miljoen
Watt. Turbines van deze omvang
worden steeds vaker toegepast, ook
in Nederland. Zo’n windmolen
heeft wieken met een lengte van
meer dan 25 meter en is 60 tot 80
meter hoog.

Deze windmolen zal in Houten
ongeveer 3,3 miljoen kilowattuur
elektriciteit produceren. Dat is een
grote hoeveelheid elektriciteit. In de
tabel is aangegeven hoeveel
apparaten een jaar kunnen draaien
met deze stroom.

10 600 Vaatwassers

11 600 Koelkasten (met vriesvak)

24 000 TV’s

45 000 Koffiezetapparaten

60 000 Gloeilampen

275 000 Spaarlampen

1 000 Huishoudens

Zo lijkt het een grote hoeveelheid
elektriciteit. Tegelijkertijd is het ook
weer niet zoveel. 1000 Huishoudens
is slechts een klein deel van Houten.
Als we ook rekening houden met de
bedrijven in Houten, dan levert 1
molen ongeveer 0,5% van de
energievraag in Houten.

Om de doelstelling van de gemeente
(11% duurzame energie) te bereiken,
zijn dus meer dan 20 molens nodig!

O
Hoeveel wind?

 


