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Van: martienvogelezang [mailto:martienvogelezang@hetnet.nl]  
Verzonden: zaterdag 30 juni 2012 17:43 

Aan: Statengriffie 
Onderwerp: 1000 PalenPlan Coöperatieve vereniging De Windvogel 

 
Provincie Utrecht 

Statengriffie 

T.a.v. de leden van de commissies Milieu, Mobiliteit en Economie (MME)  Ruimte, Groen en Water (RGW) 

Archimedeslaan 6 

3584 BA Utrecht 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Bijgaand treft u het Duizend PalenPlan van Coöperatieve vereniging De   

Windvogel 

voor een duurzame elektriciteitsvoorziening van Nederland kort   

samengevat 

en op 2 x A4 in PDF. 

 

Met vriendelijke groet, 

Martien Vogelezang 

 

Leidschendam-Voorburg. 

 

 

1000 PalenPlan voor Duurzame Elektriciteit van De Windvogel 

 

Coöperatieve vereniging De Windvogel maakt Nederland 23% duurzamer 

met elektriciteit voor alle huishoudens uit 1000 Palen met windturbines. 

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van De Windvogel op 30 juni 2012   

in Gouda 

presenteerde Dick Van Elk het groots maar eenvoudig 1000 PalenPlan. 

Duizend grote windturbines verspreid over ons land voldoen voor de   

elektriciteitsvraag van alle huishoudens. 

Het benodigde kapitaal voor dit burgerinitiatief is te verkrijgen door   

het bedrag dat nu uitgegeven wordt 

aan elektriciteit - gemiddeld per huishouden € 800 per jaar - te   

gebruiken voor de oprichting van de nodige turbines. 

 

Bram van Noort van windturbine-fabrikant Enercon reageerde hierop met   

de toezegging dat 

als zij slechts een zevende van deze omvangrijke opdracht, 1000MW,   

zouden mogen uitvoeren 

er in Nederland een fabrieksvestiging geopend zal worden met   

hoogwaardige 

werkgelegenheid voor 750 vaklieden. 

 

Het rekenmodel dat duurzame elektriciteit zonder subsidie en zonder   

energiebelasting mogelijk maakt, 

houdt de focus op de eenvoudige oplossing die de gratis wind tegen   

beperkte kosten omzet in elektriciteit. 

Een meerderheid van 90% van de Nederlanders wil duurzame energie 

terwijl er nog geen 5% duurzaam geproduceerd wordt. 

In veel gemeenten en regio's komen burgers met initiatieven naar voren   

die 

duurzame energie zelf willen organiseren omdat de grote   
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energiebedrijven en overheden het niet 

of te langzaam oppakken. De Windvogel wil met dit plan gemeenten en   

provincies 

op de mogelijkheden wijzen die windenergie biedt. 

 

Nadere inlichtingen: Dick Van Elk, info@windvogel.nl 
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