
Beste Statenleden, 

 

Graag breng ik nu alvast onder uw aandacht, het volgende: 

De Natuur en Milieufederatie Utrecht organiseert op vrijdagmiddag 1 november een excursie over de 
energietransitie. 

De onderwerpen die aan bod komen zijn divers, namelijk: 

- Windenergie - coöperatief ontwikkeld 
- Zonne-energie - de borging van natuurbelangen 
- Energiebesparing - burgers actief en bedrijfsleven betrokken 

Iets gedetailleerdere informatie over het programma:  

We nemen u mee in de bus langs twee locaties: 

Eerste locatie, Windpark in Deil:  
Op bezoek bij initiatief Betuwewind. Gerlach Veldhoven (RESCoopNL, onze samenwerkingspartner) 
gaat in op wat het betekent om vanuit een burgerinitiatief windmolens te ontwikkelen: coöperatieve 
molens dus. Hoe ging dat? Wat levert het de gemeenschap op? Kan de electriciteitstransitie (deel 
van) de warmtetransitie financieren?  
 
Op deze locatie komt ook Huub Halsema van STEDIN aan het woord. Wat is hun uitdaging, wat 
kunnen ze wel, wat kunnen ze niet. Hoe zit het met de benodigde voorinvesteringen, is dit  lastig ivm 
regels ACM. Pilot in Kromme Rijngebied (cablepooling) interessant. En hun rol in de totstandkoming 
van de RESsen. 
 
Tweede locatie, Zonnepark Galecop: 
Het woord aan initiatiefnemer. Tevens hier het gesprek over effect op natuur. Kees Quaadgras (IVN 
Amersfoort, betrokken bij Zonneveld naast Meander ziekenhuis) is aanwezig om zijn ervaring te 
delen met het initiëren van het gesprek over natuurwaarden. Gesprek over rol provincie hierin. 
Toelichting checklist natuurbelangen bij grondgebonden zonnevelden. 
 
Omdat de tijd te kort is om naar een derde locatie te rijden, hebben we iemand van het Groene Huis 
in Zeist uitgenodigd naar deze locatie te komen: 
Onderwerpen: Professionele aanpak om inwoners te informeren over energiezuinig maken eigen 
woning. Businesscase het groene huis. En samenwerking met marktpartijen. 
 
Na de zomervakantie stuurt de NMU een definitief programma, maar wellicht noteert u op basis van 
deze informatie, de datum alvast in uw agenda? 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
  
Ieke Benschop, projectleider energie 
windenergie, energieneutrale woningen, CO2 Bank Utrecht 
  
Natuur en Milieufederatie Utrecht 



De Nieuwe Vaart, Arthur van Schendelstraat 600, 3511 MJ Utrecht 
  
m: (06) 16 878 023, tel. alg: (030) 2567 350 
w: www.nmu.nl, e: i.benschop@nmu.nl 
  
Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht. 
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