Liever zonnepanelen dan windmolens in de stad

Energie-ideeën genoeg
veel gevoeliger, maar bedenk dat
er waarschijnlijk veel meer
maatregelen nodig zijn om
hetzelfde te bereiken als met een
beperkt aantal windmolens.''

Wethouder Van Hooijdonk luistert toe
bij de energiediscussie aan een van de
tafels.
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UTRECHT
Driehonderd euro voor drie
zaterdagen praten over energie in
de stad. Meer nog dan het thema
zelf maakte het presentiegeld
vooraf de tongen los. Hoe dan ook,
zaterdag kwamen de tongen los.
ROELAND FRANCK

Ze waren er bijna allemaal in het
stadskantoor: de tweehonderd
uitverkoren Utrechters die mogen
meedenken over het energiebeleid.
Windmolens voor
energieopwekking zijn niet populair
in de stad, zonnecellen al een stuk
meer, vooral als ze er ook nog een
beetje leuk uitzien. Verder barsten
Utrechters van creatieve en wilde
ideeën voor energieopwekking of besparing: van de menselijke
turbine tot rolgordijnen met
zonnecellen of verplicht twee
dagen thuis werken.
De gemeente Utrecht werkt de
suggesties uit tot diverse
scenario's, die inzet zijn van de
bijeenkomst over veertien dagen.
Nog eens twee weken later moet
dat leiden tot een concreet plan.
Gespreksleider Eric Spaans kon
ondanks zijn neutrale rol niet
nalaten de deelnemers aan het
eind van de middag alvast in
overweging te geven: ,,Er is wel
overeenstemming over
zonnepanelen, windenergie ligt
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De Hoogravense Judith Jonker (32)
was na een dag brainstormen wel
enthousiast over het project, maar
erkent ook dat ze zonder de
vergoeding waarschijnlijk niet
gekomen was. ,,Ik heb zo veel
andere dingen te doen. Ik wist ook
niet wat ik precies kon verwachten,
maar het was vooral leuk om
samen over het thema na te
denken.''
Nuchter
Voor Anton Baarda (55) uit
Leidsche Rijn had de vergoeding
niet gehoeven. ,,Ik was anders ook
wel gekomen. Ik was benieuwd wat
anderen te zeggen hebben. Zelf
vind ik vooral dat we nuchter met
dit thema om moeten gaan.
Mensen moeten meer grip krijgen
op hun energieverbruik.''
Martine Boot (41) uit de binnenstad
nam twee zaterdagen vrij om deel
te kunnen nemen. ,,Dat had ik niet
gedaan zonder de vergoeding. Ik
heb heel wat ideeën gehoord die ik
nog niet wist. Ik vraag me alleen af
of het gezelschap wel echt een
afspiegeling is van de Utrechtse
bevolking. Ik vind het nogal blank.''
Volgens wethouder Lot van
Hooijdonk is het een mooie mix van
de Utrechtse bevolking, zo bleek
ook uit een controle. ,,De inbreng is
in elk geval heel divers,'' zegt ze
,,Het is nog te vroeg om te zeggen
wat er uit komt. Volgende keer
gaan we scenario's bespreken en
de laatste keer komen de
deskundigen zoals Stedin erbij.
Wat eruit komt, is dus nog even
afwachten.''
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