LOKAAL ENERGIE

Pieter Ruigewaard van koepelorganisatie
Energie van Utrecht

OPWEKKEN ÉN GEBRUIKEN
Over dertig jaar wonen we met een kwart meer mensen
in de provincie Utrecht dan nu. Hoe zorgen we ervoor dat
iedereen prettig en gezond kan leven? In de nieuwe provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening staat hoe
wij willen dat de provincie er in 2050 uitziet.
Eén van de thema’s uit de
visie is dat we het opwekken
van duurzame energie uit
wind, zon, bodem en water
stimuleren. In de provincie

Pieter Ruigewaard is voorzitter van de koepelorganisatie Energie van Utrecht. Hij
gelooft dat de burgerinitiatieven het verschil gaan maken.

De vele burgerinitiatieven kunnen
het verschil maken
Utrecht zijn er veel burgerinitiatieven om aan de slag te
gaan met duurzame energie.
Waar geef je die plek, en hoe?

“Er zijn al veel lokale coöperatieve energieprojecten gerealiseerd, zoals zonnepanelen op
overheidspanden en sport-

verenigingen. Nu is de tijd om
door te pakken. Zonnepanelen
alleen zijn niet genoeg, we
hebben ook windturbines
nodig. Natuurlijk zit niemand
te wachten op een windturbine
in zijn achtertuin. Maar wat
als bewoners samen eigenaar
worden van een windturbine?
Dan zijn de lasten en de
lusten in balans. Samen
met provincie Utrecht en
gemeenten zoeken we waar
we lokaal energie kunnen
opwekken en gebruiken én
waar we kunnen bijdragen
aan het versterken van de
natuur.” (Kijk ook op:
energievanutrecht.nl)

Vergaderingen Provinciale Staten
Provincie Utrecht juicht slim
combineren toe. Bij windturbines
kan je een bepaald soort gras
planten, dat voor weidevogels
aantrekkelijk is. Door VOORAL
te bouwen in bebouwd gebied
zorgen we ervoor dat er op
andere plekken in de provincie
ruimte overblijft voor andere
zaken dan wonen. Denk aan natuur, het verbouwen van voedsel
en het grootschalig opwekken
van zon- en windenergie.

Statenvergaderingen kunnen in verband met de huidige
coronamaatregelen rechtstreeks gevolgd worden via
stateninformatie.provincie-utrecht.nl. De commissievergaderingen kun je op een later tijdstip terugzien.

De Omgevingsvisie en Interim
Omgevingsverordening zijn
op 1 april in werking getreden.
Je kunt ze inzien op: omgevingswet.provincie-utrecht.nl

Met inachtneming van de geldende coronamaatregelen
worden diverse geplande wegwerkzaamheden uitgevoerd.
Hieronder een greep uit de wegwerkzaamheden, onder
voorbehoud:

Subsidiegeld voor buurthuis,
speeltuin of extra groen
Initiatieven van inwoners in
het landelijk gebied kunnen
in aanmerking komen voor
subsidie van de provincie
Utrecht. Het geld is bestemd
voor verbetering van de
leefbaarheid. Het kan gaan om
initiatieven die de onderlinge
verbinding in een dorp of
buurtgemeenschap verbeteren.
Denk aan een dorpshuis
waar het verenigingsleven
plaatsvindt of een speeltuin
voor de buurtkinderen. Ook het

De rups is weer in aantocht
Ook dit jaar gaat de provincie de strijd aan met de
eikenprocessierups, die zich
graag nestelt in eikenbomen
langs de provinciale wegen.
Half mei worden de bomen
eenmaal preventief bespoten,
dus nog voordat er nesten in
de bomen zitten. Dat spuiten
gebeurt alleen op locaties
waar mensen passeren en er
dus sprake kan zijn van overlast. Waterwingebieden en
gebieden waar beschermde
vlindersoorten leven worden

overgeslagen. Vanaf juni
houden we nauwkeurig in de
gaten waar de rups (toch) nesten heeft gemaakt. Die nesten
worden vervolgens weggezogen. Dit jaar wordt een extra
bestrijdingsunit ingehuurd om
direct te kunnen inspelen
op incidentele klachten en
meldingen uit de omgeving.
Je kunt nesten in provinciale
bomen melden via
(030) 258 20 88 of
processierups@provincieutrecht.nl

aanleggen van meer groen
is mogelijk met het geld.
Of plaatsing van recreatiebankjes in het buitengebied
voor een betere beleving van
de natuur. De subsidieregeling
is bedoeld om bij te dragen
aan een toekomstbestendig
landelijk gebied.
De subsidie kun je aanvragen
via: provincie-utrecht.nl/
subsidiesvoorhetplatteland

De volgende vergaderingen staan gepland op:
14 april, 10.30 uur: Provinciale Staten
Bekijk de actuele agenda van alle openbare bijeenkomsten
en vergaderingen op stateninformatie.provincie-utrecht.nl.

Werk aan de weg

N198 Woerden-Harmelen: rioolinspectie, 3-21 mei 2021
N198 Harmelen: asfalteringswerkzaamheden,
twee avonden/nachten, 10 en 11 mei 2021
N233 Veenendaal: aanpassen middenberm,
twee avonden/nachten, 19 en 20 april 2021
N237 De Bilt: plaatsen wildrasters langs Amersfoortseweg,
6-23 april 2021
N237 De Bilt: plaatsen wildrasters langs parallelweg,
6-21 april 2021
N412 De Bilt: groot onderhoud Universiteitsweg,
16-26 april 2021
Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vind je op:
provincie-utrecht.nl/wegen.
Volg ons twitteraccount @werkaandewegutr.
Bel voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de
verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Officielebekendmakingen.nl
Voor officiële bekendmakingen kun je terecht op
officielebekendmakingen.nl en op mijnoverheid.nl.
Via mijnoverheid.nl krijg je automatisch bericht bij
publicaties over een locatie bij jou in de buurt.
Wil je toch een geprinte versie van een provinciale
verordening, beleidsregel of kennisgeving,
die betrekking heeft op jouw directe leefomgeving?
Bel dan (030) 258 9111.

Meer informatie? Kijk op onze website: provincie-utrecht.nl of volg ons op Facebook.com/provincieutrecht en Twitter: @ProvUtrecht | @PSUtrecht

