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Ledenvergadering UWIND 2003

p 15 mei 2003 zal de jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden. Alle
leden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Op de leden-

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

Activiteiten bestuur

In de tweede helft van 2002 is de voortgang rondom het project ‘de Meer-
paal’ gestokt. Een risico-analyse en overleg met de provincie en de
gemeente Nieuwegein hebben veel tijd gevergd. Bij de partners in het pro-
ject zijn in 2002, ingrijpende veranderingen opgetreden. Zo heeft de ge-
meente Houten een nieuwe gemeenteraad en is REMU gefuseerd met
Eneco.

In het overleg tussen de drie betrokken partijen, de gemeente Houten,
REMU en UWIND,.heeft UWIND zich constructief  opgesteld en mee-
gewerkt aan het oplossen van deze problemen. Op dit moment is bij alle
drie de partijen het enthousiasme voor het project ‘de Meerpaal’ onver-
anderd groot. Vorig jaar werd verwacht dat in het najaar een bouwvergun-
ning kon worden aangevraagd. Zoals het er nu naar uit ziet wordt dat nu
na de zomer van dit jaar.

PR-commissie

In 2002 is de PR commissie tot en met de Houtense Activiteitenmarkt op
7 september, erg actief  geweest om de bevolking van Houten te informe-
ren over het project ‘De Meerpaal’ en het werven van nieuwe leden in
Houten. Via een stand in het winkelcentrum van Houten, de website en de
nieuwsbrief  is veel informatie verstrekt over de ontwikkelingen van  wind-
energie in Houten.

Tijdens de Activiteitenmarkt hadden we zelfs een primeur. De eerste
draaide windturbine in Houten en nog wel op ‘t Rond. Weliswaar leverde
deze windturbine geen groene stroom hij draaide er niet minder om. Na
deze geslaagde markt werd het stil rond het project ‘De Meerpaal’. Omdat
er geen nieuws meer te melden was leek het ons niet erg zinvol om met
een stand in het winkelcentrum van Houten te gaan staan. Hetzelfde geld
voor de website van UWIND.

De Provincie Utrecht wil dat in
2010 50 MegaWatt windenergie staat
opgesteld. Daarvoor zullen in de
komende jaren circa 30 wind-
turbines worden geplaatst. De
Provincie heeft verschillende
locaties langs de A1, de A2, de A12
en het Amsterdam-Rijnkanaal
aangewezen.

Onderdeel van de plannen zijn twee
lijnen van 9 turbines aan
weerszijden van het Amsterdam-
Rijnkanaal tussen Houten en Wijk
bij Duurstede.

Binnenkort start de
Milieueffectrapportage waarmee de
milieugevolgen van deze locaties
worden onderzicht. Als uit dit
onderzoek blijkt dat de
milieunormen worden over-
schreden, wordt de locatie geschrapt
van de lijst. Na deze milieustudie ligt
de bal bij de betrokken gemeenten.
Die kunnen dan verder aan de slag
met de ontwikkeling van deze
locaties.

De locatie ‘de Meerpaal’ komt niet
voor in deze plannen. Deze locatie
is ook al verder dan de locaties waar
de provincie zich nu op richt. De
Meerpaal zal dus eerder worden
gebouwd.
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Na de stilte van een half  jaar begint er weer schot in de zaak te komen. De
gemeente Houten heeft een keuze gemaakt voor een lijnstelling en de
plannen van Nieuwegein zijn geen beletsel meer voor het project ‘De
Meerpaal’. Reden om aan te nemen dat er op korte termijn spijkers met
koppen kunnen worden geslagen. Op dat moment zal de PR-commissie
weer op verschillende manieren gaan infomeren en leden werven.

Financiën:

In 2002 is geen contributie geheven. Gelet op de vertragingen in het wind-
project zijn de activiteiten (en dus de uitgaven) medio 2002 op een laag
pitje gezet. Als gevolg daarvan is een klein negatief  resultaat geboekt. In
2003 zal wel contributie worden geheven. Net als in 2002 zijn ook de
uitgaven in 2003 sterk afhankelijk van de ontwikkelingen van het te realise-
ren windproject in Houten. Daarmee is het lastig een goede begroting te
maken.

De kraam van UWIND op 7 september 2002

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
Jan Coelingh 030 2545577

raam UWIND

Geert Schelbergen treedt af  als
bestuurslid. Een nieuw lid, Lothar
Ilzhöfer, stelt zich kandidaat.

Het voorstel is dat het bestuur
daarmee zal bestaan uit Ernst van
Zuylen (voorzitter), Kees Vringer
(penningmeester), Jan Coelingh
(secretaris), Gert-Jan de Vilder en
Lothar Ilzhöfer. De laatste zal
specifiek als taak op zich nemen het
ontwikkelen van het project De
Meerpaal.

Een aantal bestuurstaken is
gedelegeerd naar de PR-commissie,
waarvan Geert Schelbergen, Kees
Vringer, Gert-Jan de Vilder, Bart
Verhagen en Fred Heijtink deel
uitmaken.

De kascommissie heeft dit jaar
bestaan bestaan uit Mary Huese en
Mirjam Tielen. De laatste 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.

www.uwind.com

Indien u deze nieuwsbrief  per email
wilt ontvangen, kunt u mailen naar

uwind@houten.com

Het bestuur


