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Goedenavond , beste mensen, 

Mijn naam is Guus Ydema. 

Ons doel, onze organisatie en projecten 
Ik ben voorzitter van de Energiecoöperatie 2030.nu. Dat is een vereniging van inwoners van Stichtse 

Vecht die zelf lokaal hun eigen energie willen opwekken.  

Wij streven naar betaalbare energie en zelfvoorzienendheid van onze kernen.  

Onze leden zijn de eigenaren van de installaties. Zij leggen daarvoor geld in.  

Onze bestuursleden en andere vrijwilligers zijn allemaal inwoners van Stichtse Vecht.  

Dat is toch een heel mooie invulling van lokale participatie? Vindt u niet? 

Het eerste project is al gerealiseerd op het dak van de boerderij ten zuiden van Nijenrode met 25 

inwoners als eigenaren van de panelen. Er zijn nog twee van dergelijke projecten in voorbereiding. 

Ook voeren we, met subsidie van de gemeente, een inventarisatie uit van de geschikte zonnedaken. 

Wij willen de daken van openbare gebouwen en bedrijfsgebouwen maximaal van zonnepanelen 

voorzien.  Een deel van de opgewekte stroom is voor de bedrijven  en een deel voor de inwoners. 

Onze zonnevelden 
Om de doelstelling te halen die uw raad eind 2020 heeft vastgesteld, is er meer nodig dan de daken.  

Wij hebben verschillende projecten voor zonnevelden op het oog. Soms werken we samen met 

marktpartijen. En we kunnen daarmee een flink deel van de doelstelling invullen. 

We overleggen met omwonenden en zorgen voor een goede landschappelijke inpassing. 

We benutten de expertise van honderden energiecoöperaties in Nederland, de koepel Energie 

Samen en Energie van Utrecht.  

Netcongestie 
Nu doemen er opeens donkere wolken op aan de horizon. Er is netcongestie, afgekondigd door de 

netbeheerders. 

Dat is geen reden voor uitstel! 

We moeten juist zo snel mogelijk beginnen. De doorlooptijd bedraagt namelijk enkele jaren totdat de 

panelen worden geplaatst.  

Ondertussen is de netbeheerder bezig om het net te versterken. En er wordt landelijk gesproken 

over het veranderen van de regels. Als bijvoorbeeld  anders wordt omgegaan met de 

reservecapaciteit van het net kan er veel capaciteit vrij komen. 

Uitvoeringsplan 
Het is goed dat het uitvoeringsplan er nu ligt. Wij vragen wij u om het uitvoeringsplan zonder verder 

uitstel vast te stellen. 



De zonnevelden kunnen niet wachten totdat alle geschikte daken vol liggen. De klok tikt door; de 

temperatuur blijft stijgen. 

U heeft ook gehoord dat we de energietransitie flink moeten versnellen. Dat kwam aan de orde in 

Glasgow. 

Daarom hebben we twee wensen: 

1. Verhoog het belang van de financiële participatie in de puntentelling met 5 punten, zodat 

lokaal eigendom zwaarder wordt gewogen: Daarmee bevordert u dat uw inwoners zelf aan 

de knoppen zitten van de lokaal geproduceerde stroom. 

2. Haal de doelstelling van de aanvullende 0,1 TWh,  die gepland staat voor 2040, naar voren  

Tot slot. 

We hebben nog 7 jaar om de opwarming te beperken tot 1,5 graad. De klok tikt door.  

Met uw steun kunnen we deze uitdaging aan , lokaal voor lokaal. 

 

Dank u 

  



 

 

plaatje met mooi zonneveld --- 

 

Slotminuutje; wij sturen u een uitnodiging voor  informatiesessie voor de raadsvergadering  

 

Reserve: 

Kunnen wij die miljoenenprojecten dan wel aan?  

Ja, dat kunnen we; in andere delen van het land hebben energiecoöperaties als de onze dat al 

succesvol laten zien.  

En wij kunnen de expertise en ervaring gebruiken die landelijk en provinciaal  ter beschikking is, bij 

Energie Samen en Energie van Utrecht. 

Aanvullend zijn er landelijke coöperatieve fondsen beschikbaar. 

Daardoor zijn we een sterke  organisatie met een coöperatief doel, die volledig in handen is van de 

bewoners. 


