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Jaarverslag 2018 DuurzaamheidsFonds Houten 
 
 

Inleiding 
Het Duurzaamheidsfonds Houten heeft als doel het uitdagen en stimuleren van burgers, instellingen 
en bedrijven om te investeren in hun eigen (duurzame) toekomst door initiatieven uit de 
samenleving te ondersteunen waarmee de Houtense gemeenschap duurzamer wordt gemaakt. 
Daarbij heeft zij ook het doel het bundelen en stimuleren van positieve energie van burgers en 
bedrijven in Houten. In 2018 is een Groene Keus en een Kleine keus gehouden. Voor de Groene Keus 
kon per project maximaal € 10.000,- worden aangevraagd. Daarnaast kon ook weer in 2018 een 
aanvraag gedaan worden voor de Kleine Keus, waarbij een bedrag tot maximaal € 500,- kon worden 
aangevraagd. Bij de Kleine Keus is geen indieningstermijn gesteld, waarbij het bestuur een budget 
van € 2.500,- had gereserveerd. 
 
 

Overzicht ingediende projecten  
In 2018 werden 20 initiatieven aangemeld voor de Groene Keus. Hiervan kregen 7 initiatieven 
financiële ondersteuning van het fonds. Twee initiatieven zijn op inhoudelijke gronden afgewezen. 
Aan de andere initiatieven is na een eerste contact met een werkgroepslid geen vervolg gegeven 
door de indieners. Een niet uitgevoerd project uit 2016 is omgezet naar twee deel-projecten die 
beide zijn geplaatst onder de Kleine Keus 2018. 
 

Organisatie en werkwijze 
Het fonds heeft een bestuur en werkgroep. De leden van de werkgroepen bestuursleden ontvangen 
geen vergoeding voor hun inzet. Het bestuur bestond uit Gijs van Kuik, Niels van Dongen en Ernst van 
Zuijlen. Zij vergaderden in 2018 vier keer met de werkgroep. De werkgroep bestond eind 2018 uit: 
Kees Vringer, Annemartine Cox, Marjolein Schipper, Martijn Groen, Niko Portegies en Nelleke 
Woortman. In de loop van 2018 hebben Ida Smit en Henne Haagsman afscheid genomen. De 
werkgroep kwam circa 10 keer bijeen. Totale ureninzet van werkgroep wordt geschat op circa 800 
uur en van het bestuur op circa 60 uur. 
 
In 2018 is door middel van inzet van verschillende activiteiten aandacht gevraagd voor het indienen 
van projectvoorstellen voor de Groene Keus. De werkgroep legde de uitgewerkte projectvoorstellen 
voor aan het bestuur, waarna besluiten werden genomen over de voorgestelde projecten. Voor de 
Groene Keus 2018 is in november een internetpoll te georganiseerd op de website van dfhouten.nl 
konden Houtenaren stemmen op het meest favoriete project.  
Tijdens de Groene Keus bekend gemaakt welk project de meeste voorkeursstemmen had.  Dit jaar 
kreeg het project ‘Tuin der Tuinen’ de trofee uitgereikt als Winnaar Groene Keus 2018 met 1155 
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stemmen van het totaal van 2578 uitgebrachte stemmen. Dit jaar hebben voor het eerst minder 
mensen een stem uitgebracht dan in voorgaande jaren. 
 

Projecten Groene Keus  
Hieronder een overzicht van de projecten van de Groene Keus Extra en Groene Keus. Meer 
informatie over en beschrijving van de projecten is te vinden op www.dfhouten.nl  
 
Groene Keus: 

- Tuin de Tuinen 
- Afvalscheiden basisscholen 
- CO2 meters 
- Green Side 
- Duurzame Toekomst 
- Platform Futureproof 
- Van regenwater naar kraanwater 

 
De Kleine Keus 
De Kleine Keus is bedoeld voor kleinere duurzame initiatieven voor de Houtense gemeenschap. Het 
gaat bijvoorbeeld over kleinschalige initiatieven van particulieren of verenigingen over 
bewustwording  van bijvoorbeeld energie- of waterbesparing en hergebruik van materialen. Ook 
voor lesmateriaal of voor een spreker kan een bijdrage worden aangevraagd. 
 
Voor de categorie de Kleine Keus zijn twee deel- voorstellen gehonoreerd. 

- Van grijs naar Groen deel 1 
- Van grijs naar Groen deel 2 
 

Communicatie 
De werkgroep van DFHouten heeft via verschillende media (lokale huis-aan-huisbladen, twitter, 
activiteitenmarkt, website) informatie gedeeld over het fonds, de mogelijkheden voor aanvraag van 
een bijdrage, de manier waarop een bijdrage kon worden ingediend, projectresultaten en de Groene 
Keus. Daarnaast is ook een mailing verstuurd aan relevante Houtense organisaties.  
 
De uitreiking van de Groene Keus 2018 heeft op 17 november plaatsgevonden in de 
scholengemeenschap ‘Heemlanden’. Tijdens de bijeenkomst was een informatiemarkt waar 
verschillende projecten zich presenteerden en de wethouder duurzaamheid heeft haar beleid 
gepresenteerd. Hieraan is zowel vooraf als achteraf aandacht besteed via persberichten en artikelen 
in het Houtens Nieuws en Trefpunt Houten.  
 
Aan de deelnemende (lopende) projecten wordt altijd gevraagd om artikelen of persberichten te 
plaatsen in de lokale media, waarbij zij dan vermelden dat het project mede mogelijk gemaakt is 
door DFHouten. Ook in 2018 zijn regelmatig berichten verschenen in de lokale kranten over de 
projecten die door DFHouten worden ondersteund. 
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Overzicht financiële toezeggingen 
 
 

  
Toekenningen 
(€)   

Groene keus 2018     
       Tuin der Tuinen 

Afvalscheiden basisscholen 
CO2 meters 
Green Side 
Duurzame Toekomst 
Platform Futureproof 
Van regenwater naar kraanwater  

4000 
1000 

500 
3752 

10000 
10000 
10000    

    39252 
      
Kleine keus 2018     
Van grijs naar groen deel 1 
Van grijs naar groen deel 2 

500 
500    

    1000 
      
Totaal aan toezeggingen    40252 

 
 
 
Ondertekend d.d. 18-1-2019 
 
 
 
 
 
G.A.M van Kuik, Voorzitter 


