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WINDPARK HOUTEN WORDT LIJNOPSTELLING

e gemeente Houten heeft voor de locatie De Meerpaal verschillende
inrichtingsvarianten gemaakt en onderzocht. Deze zijn de Houtense

bevolking voorgelegd. Slechts een enkeling heeft hierop gereageerd, in het
algemeen vrij positief. Het onderzoek wijst uit dat een lijnopstelling langs
het Amsterdam-Rijn kanaal het meest wenselijk is. Het lijkt mogelijk om
daar 3 tot 4 windturbines van elk 2 MW (MegaWatt) te plaatsen. Deze
molens zijn zo’n 100 meter hoog. Maar, het blijft passen en meten tussen
het kanaal, de weg, rotondes en bebouwing.

De planning om midden 2002 de bouwvergunning aan te vragen en
nauwer met de gemeente te gaan samenwerken is vertraagd. Dit omdat er
in maart een ander gemeentebestuur is gekozen en omdat er nog een
laatste risicoanalyse gemaakt moet worden. We hopen in het najaar de
bouwvergunning aan te kunnen vragen. Intussen denkt het bestuur na
over hoe UWIND en REMU formeel moeten gaan samenwerken, voordat
we daadwerkelijk de grote financiële verplichtingen aangaan.

Ledenvergadering UWIND 2002

p 11 juni zal de jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden. Als lid
heeft u hiervoor een uitnodiging ontvangen. Op de leden-

vergadering zal het bestuur onder andere verantwoording afleggen over
haar activiteiten en de jaarafrekening.

Activiteiten bestuur en PR-commissie:

Het afgelopen jaar is de ontwikkeling van het windpark voortgezet in
overleg tussen drie partijen: Gemeente Houten, REMU en UWIND. Door
de gemeente is een ambtelijke projectgroep ingesteld met alle betrokken
ambtenaren en afdelingen. De vergaderingen van deze projectgroep
worden bijgewoond door REMU en UWIND. UWIND zet daarbij in op
zoveel mogelijk vermogen in de vrom van mooie molens die zo goed
mogelijk worden ingepast in het landschap.

Ook de PR-commissie binnen UWIND was het afgelopen jaar actief. In het
kader van een landelijke (Vlieger)actie van het Wereldnatuurfonds heeft
UWIND een ere-lidmaatschap aan de Houtense wethouder van Milieu

Veel mensen vragen zich af  hoeveel
een windturbine kost en hoeveel
deze oplevert. Dit hangt nogal af
van het type en de locatie. Het
belangrijkste hierbij is een goede
windsnelheid; hoe hoger boven het
aardoppervlak, hoe hoger de
windsnelheid.

Neem als voorbeeld de windturbine
die te zien is bij Zoetermeer langs
de A12.  Deze windturbine is 1,5
MW en heeft wieken met een lengte
van 35 m bij een ashoogte van 85 m.

Een dergelijke windturbine kost
tussen 1,5 en 2 miljoen € om te
plaatsen en kan jaarlijks tussen de 3
en 4 GWh leveren (dit komt
overeen met het verbruik van ca.
1000 huishoudens). De vergoeding
per kWh waarop momenteel
gerekend kan worden is ca. 7 €ct.
Jaarlijks zijn de inkomsten dus 0,2 à
0,3 miljoen €. Gestreefd wordt  het
project binnen 10 jaar af  te
schrijven in verband met contracten
en leningscondities. De technische
levensduur is tussen 15 en 20 jaar.

N.B.: De energie die het kost om
deze molen te bouwen, onder-
houden  en weer af  te breken wordt
in ca. ½ tot 1 jaar weer terug-
verdiend (zie ook: http://www.wind
power .dk)

D

O

Wat kost windenergie?



Juni 2002

gegeven. Dit  was het startschot voor onze ledenwerfcampagne in Houten.
Naast het werven van zoveel mogelijk nieuwe leden wil UWIND ook de
inwoners van Houten informeren over het hoe en waarom van wind-
energie in Houten. UWIND heeft meerdere malen met een kraam in het
winkelcentrum van Houten gestaan. Daarnaast is de PR-comissie bezig
geweest de nieuwe kleurenfolder met informatie over UWIND, gericht te
verspreiden. Ook is aan de Houtense politieke partijen gevraagd aandacht
aan onze vereniging te schenken. Om de leden beter op de hoogte te
houden is sinds oktober 2001 de Zuidwester drie maal uitgekomen. De
website wordt regelmatig bijgehouden. Tot nu toe hebben onze acties 13
nieuwe leden opgeleverd. Onze doelstelling ligt natuurlijk veel hoger, maar
we zijn niet ontevreden. Uit de reacties van het publiek blijkt dat mensen
vooral behoefte hebben aan informatie. Op het moment dat het project
concreet wordt zullen er ongetwijfeld veel meer mensen lid willen worden
die gaan investeren in duurzame energie.

Financiën:

Op 31 december 2001 hadden 91 van de (toen) 120 geregistreerde leden
hun contributie voor 2001 betaald. Een kleine  20 leden hebben hun
contributie later alsnog overgemaakt. De totale inkomsten voor 2001
bedragen 1136,25 euro. Na aftrek van de kosten voor o.a. ledeninformatie,
de kraampjes, website, postbus e.d. (752,99 euro) werd het boekjaar
afgesloten met een positief  resultaat van 383,26 euro (845 gulden). Het
vermogen bedroeg op 31-12-2001 ruim 948,52 euro (2090 gulden).

De uitgaven voor 2002 zijn sterk afhankelijk van de ontwikkelingen van
het te realiseren windproject in Houten. Daarmee is het lastig een goede
begroting te maken. Afhankelijk van de kosten wordt de contributie voor
2002 eerder of  later geheven. De investeringen en kosten voor het project
in Houten zullen waarschijnlijk in een aparte boekhouding worden
ondergebracht.

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

raam UWIND

Geen van de bestuursleden is af-
tredend. Het bestuur zal daarmee
blijven bestaan uit Ernst van Zuylen
(voorzitter),  Jan Coelingh (secre-
taris), Kees Vringer (penningmees-
ter) Gert-Jan de Vilder en Geert
Schelbergen. Een aantal bestuurs-
taken is gedelegeerd naar de PR-
commissie, waarvan Geert Schel-
bergen, Kees Vringer, Gert-Jan de
Vilder, Bart Verhagen en Fred
Heijtink deel uitmaken. Een verslag
van hun werkzaamheden is apart
bijgevoegd. Verder heeft dit jaar de
kascommissie bestaan uit Saskia
Sterk en Mirjam Tielen. De eerste is
aftredend en een vervanger zal
worden gezocht.

Mochten zich nog kandidaten voor
het bestuur willen aanmelden of  als
actief  lid, dan kan dit kenbaar
gemaakt worden aan de secretaris.

U vindt ons op 21 juni op de
jaarmarkt in Houten. De jaarmarkt
wordt van 14:00 uur tot 21:00 uur
gehouden op het rond in Houten.

Kraam UWIND

Het bestuur


