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Op 15 december 2020 heeft u het college van B&W in de persoon van wethouder De Groot een brief 
gestuurd. Daarin geeft u uw inbreng voor de zoektocht naar mogelijkheden voor wind- en zonne-
energie in de Kromme Rijnstreek (Regionale Energie Strategie). Tevens vraagt u ondersteuning bij het 
realiseren van een energiecoöperatie ’t Goy. Op verzoek van en in overleg met wethouder De Groot 
beantwoord ik bij deze uw brief. 
 
Regionale Energie Strategie (RES) 
In uw brief ondersteunt u het streven naar duurzame energieopwekking. Maar u heeft een aantal 
zorgen over de (mogelijke) komst van windmolens en zonnevelden in het Kromme Rijngebied en dan 
met name in de directe omgeving van ’t Goy. Uw input hebben wij meegenomen als onderdeel van de 
totale inbreng die we in december opgehaald hebben ten behoeve van de RES. Leden van uw 
klankbordgroep zijn ook aanwezig geweest tijdens de online stakeholdersessie op 17 december en, 
zoals u zelf al noemt, de bewonersavonden. Ook daar hebben zij de door u genoemde punten 
ingebracht. De opbrengst van de online enquête en van de bijeenkomsten worden nog aan de 
deelnemers, dus ook aan u, teruggekoppeld. En u kunt mee blijven denken in volgende 
bijeenkomsten, waarvoor u ook uitnodigingen heeft en zult ontvangen. Wij hechten veel waarde aan 
uw inbreng. 
 
Beleidskader zonnevelden 
Uw zorgen over het puntensysteem in het nog in ontwikkeling zijnde nieuwe gemeentelijke 
beleidskader wil ik in deze brief nog specifiek benoemen. Dit betreft namelijk een lokale, meer 
gedetailleerde uitwerking dan datgene wat er nu voor de RES in de Kromme Rijn gebeurt. Afgelopen 
najaar hebben we met u gesproken over het concept beleid. U was en bent niet overtuigd dat het 
puntensysteem ’t Goy en omgeving voldoende zal beschermen. Mede op basis van uw zorgen over 
een minimale score per thema in de puntentabel is dit aangepast. Indien gewenst kunnen we het 
conceptbeleid voor zonnevelden verder met u doorspreken. Ik stel voor dat we daarvoor dan een 
aparte afspraak maken met de projectleider van dit nieuwe beleidskader om meer in detail door te 
spreken over het puntensysteem en wat daarin maakt dat u nog aarzelingen heeft. Voor een afspraak 
kunt u mij mailen of bellen (zie contactgegevens onderaan deze brief). 
 
Energiecoöperatie 
In uw brief spreekt u het voornemen uit om een energiecoöperatie op te zetten en daarvoor vraagt u 
ondersteuning. De gemeente ziet energiecoöperaties als een belangrijke vorm, waarin inwoners zelf 
de energietransitie vorm geven. In Houten zijn al enkele coöperaties actief, zoals Opgewekt Houten en 
Duurzaam Eiland. Ik adviseer u om contact met hen op te nemen en kan, indien gewenst, de 
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contacten daarvoor leggen. Zij kunnen u vanuit hun eigen ervaring op weg helpen. En zoals u zelf al 
oppert, is het wellicht zelfs mogelijk om bij een bestaand initiatief aan te sluiten. 
 
Daarnaast is er op provinciaal niveau ondersteuning beschikbaar voor energiecoöperaties. Ten eerste 
in de vorm van het projectbureau Energie van Utrecht. Energie van Utrecht ondersteunt 
energiecoöperaties met kennis en mankracht. Meer informatie vindt u op https://energievanutrecht.nl/. 
Ook coöperatie Opgewekt Houten kan u meer vertellen over dit projectbureau. Ten tweede heeft de 
provincie een subsidie Energietransitie. Die subsidie is gericht op verschillende doelgroepen en 
activiteiten. Het oprichten van een energiecoöperatie is één van de activiteiten waarvoor subsidie 
aangevraagd kan worden. Op de website https://www.provincie-
utrecht.nl/loket/subsidies/energietransitie vindt u alle relevante informatie over deze subsidie. 
 
De gemeente ten slotte ondersteunt de Energietafel Houten, waaraan verschillende lokale energie-
initiatieven zich verenigd hebben. Dat doen wij met een energieteam dat de samenwerking aan de 
Energietafel bevordert en een subsidieregeling. Meer informatie hierover staat op onze website 
www.houten.nl/energie. Bij onduidelijkheden kunt u altijd contact met mij opnemen. 
  
Als u nog vragen hebt kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer (030) 63 92 773 of 
bregje.tettelaar@houten.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Bregje Tettelaar- van Nunen 
Programmamanager Duurzaamheid 
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