
Lijstje met 10 punten die aan de tafel van Buren van Lage Weide zijn gewisseld 
tijdens de kennismarkt 14-3-2015: 
 
 
1. Uitgangspunt voor veel deelnemers is: welke duurzame maatregelen die op schaal 
kunnen worden toegepast zijn effectief? Houd daarbij in het oog welke kosten en 
organisatie nodig zijn. 
  
2. Dat directe (energie)besparingen benut moeten worden, vindt men 
vanzelfsprekend. Dus isolatie, LED verlichting, enz. Niet alleen bedrijven, maar ook 
gemeentegebouwen moeten daar op schaal gevolg aan geven. En denk aan LED-
straatverlichting, een groot besparingseffect. En de business case heeft een korte 
terugverdientijd.  
  
3. Er is veel interesse voor uitbreiding van zonne-energie en het 
stadsverwarmingsnetwerk, mede als alternatief voor windenergie.  
  
4. Er is veel belangstelling/steun voor ons punt om zonnepanelen breder beschikbaar 
te maken, dus ook voor huurders van corporatiewoningen. De marktconcepten liggen 
er, zonder dat corporaties grootschalig hoeven te investeren. De overheid kan meer 
druk uitoefenen om sneller actie te ondernemen en huurders te ontzorgen. 
  
5. Er is onder deelnemers behoefte aan “eerlijke” en “onafhankelijke” informatie over 
windmolens, zodat iedereen zijn mening goed kan vormen. De informatievoorziening 
op de gemeentesite ervaart men als onvolledig. Het is moeilijk onderscheid te maken 
tussen “berichten met belangen” en objectieve informatie. 
  
6. BvLW krijgt bijval voor de ergernis over de burgerparticipatie, die in het 
windmolenproces (afgelopen 4 jaar) is veronachtzaamd. Er is veel steun voor een 
opener proces en oplossingen met een breed draagvlak onder inwoners. 
  
7. De meeste bewoners delen onze visie dat grote windmolens binnen de 
stadsgrenzen woonwijken niet moeten hinderen. Zeker niet als er alternatieven 
beschikbaar zijn. Slechts een enkeling vindt dat windenergie persé nodig is. 
  
8. Er was veel bijval voor een biomassacentrale en verbazing over het hoge 
rendement. Wel blijven er vragen over de herkomst van biomateriaal. Hoe 
verantwoord is de aanvoer (footprint?) 
  
9. Veel deelnemers deelden de visie dat de gemeente zich niet ”blind” moet richten 
op klimaatdoelstellingen en ambities. We moeten ook goed bekijken wat voor een 
gegeven budget een optimaal resultaat oplevert. 
  
10. Utrecht heeft een Energiefonds. Toch kunnen overheden (dus ook gemeenten) 
misschien nog beter faciliteren om bestaande barrières weg te nemen, bijvoorbeeld 
om maatregelen grootschalig te financieren.  
  
Leerpunt, voor gemeente en BvLW: bij dit type bijeenkomsten moet je haast 
uitdeelmateriaal te hebben. Wij waren zo door 5 uitdraaitjes van onze samenvatting 
heen (beperkte oplage i.v.m. eisen voor bijeenkomst.) 


