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Wijkbericht  april 2019 

 

Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop: 
conceptvoorstel en informatiebijeenkomst 17 april a.s.  
Het college van Utrecht heeft op verzoek van de gemeenteraad van Utrecht een conceptvoorstel 
gemaakt voor een visie op energielandschap Rijnenburg en Reijerscop. In dit conceptvoorstel staat 
welke ruimte het college biedt voor zonne-energie en windenergie, aan welke voorwaarden deze 
moeten voldoen en op welke manier het college natuur, landschap en recreatie in de polders wil 
bevorderen. Sinds 2016 praten bewoners, omwonenden, initiatiefnemers (energieproducenten en 
grondeigenaren) en andere betrokkenen over het energielandschap. Op basis van de scenario’s die 
daarbij zijn uitgewerkt en de wensen en zorgen, heeft het college de balans gezocht tussen belangen 
van bewoners en omwonenden en de productie van duurzame energie. Om geluid en slagschaduw 
van windmolens te beperken, stelt het college strengere maatregelen voor dan wettelijk vereist. Ook 
wil zij dat een deel van de opbrengst ten goede komt aan bewoners en omwonenden.  

Informatiebijeenkomst 17 april a.s. 
U bent van harte uitgenodigd om op woensdag 
17 april tussen 19.00 en 22.00 uur langs te 
komen bij La Place De Meern A12 (voorheen AC 
Restaurant). Tijdens deze bijeenkomst kijken we 
terug op het proces van de afgelopen periode. 
Waaraan hebben we met elkaar gewerkt, waar 
staan we nu en wat is het vervolg? U krijgt ook 
een toelichting op het conceptvoorstel van het 
college en er is gelegenheid om vragen te 
stellen.  
 
Programma  
19.00  Inloop met koffie en thee 
19:30 – 21:30 Toelichting conceptvoorstel 
college en vervolgproces 
22.00  Einde 
 
Vooraf aanmelden 
Wij vragen u om u van tevoren aan te melden 
voor deze bijeenkomst. Dit kan tot 16 april door 
een mail te sturen naar: 
duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl U kunt 
ook bellen met het secretariaat om u aan te 
melden (030-2864508). 

 

Wat:  Informatiebijeenkomst 
Datum:   17 april 2019 
Tijd:   van 19.00 tot 22.00 uur 
Locatie:   La Place De Meern A12,  
  Meerndijk 59, Utrecht  
 
Uw reactie op het conceptvoorstel 
De gemeente geeft bewoners en omwonenden 
de gelegenheid om te reageren op dit 
conceptvoorstel. Van alle inkomende reacties 
wordt een samenvatting gemaakt. U kunt tot en 
met 19 mei uw reactie geven per e-mail naar 
reactierijnenburg@utrecht.nl of per telefoon 
(030-2864508). Op de achterzijde van dit 
wijkbericht leest u meer over het vervolg. 

Belangrijkste uitgangspunten conceptvoorstel 
Het college heeft de balans gezocht tussen 
belangen van bewoners en omwonenden en de 
productie van duurzame energie. Dit is 
uitgewerkt in een conceptvoorstel. In dit 
conceptvoorstel staat welke ruimte er is voor 
zonne- en windenergie, aan welke voorwaarden 
deze moeten voldoen en op welke manier het 
college natuur, landschap en recreatie in de 
polders wil bevorderen. 
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Geluid en slagschaduw beperken 
Bewoners en omwonenden maken zich zorgen 
over hinder van geluid en slagschaduw van 
windmolens. Het college stelt daarom een aantal 
maatregelen voor die strenger zijn dan de 
wettelijke normen voor geluid en slagschaduw. 
Deze maatregelen zijn onder andere: 

• Windmolens komen op minimaal 800 meter 
van de woonwijken van De Meern, 
Nieuwegein en IJsselstein. Hiermee komen de 
windmolens verder van de omliggende wijken 
dan in de meeste scenario’s die de afgelopen 
jaren zijn uitgewerkt. 

• Initiatiefnemers moeten gebruik maken van 
de beste beschikbare techniek van dat 
moment voor windmolens (zo stil mogelijk). 

Opbrengst in het gebied 
Het college wil in haar voorstel dat zonne-
energie zo goed mogelijk ingepast wordt in het 
landschap en de natuur. Daarnaast wil zij dat een 
deel van de opbrengst ten goede komt aan 
bewoners en omwonenden, bijvoorbeeld doordat 
zij kunnen investeren in windmolens en 
zonnevelden. 

Conceptvoorstel  
Dit conceptvoorstel biedt de ruimte voor de 
realisatie van:  

• Maximaal 11 grote windmolens in 
Rijnenburg en Reijerscop (44 megawatt) 

• Maximaal 227,5 hectare zonnevelden in   
Rijnenburg (163 megawatt).  

Na het besluit van de raad kunnen 
initiatiefnemers voorstellen indienen in hoeverre 
zij de ruimte benutten, passend binnen de 
voorwaarden van de gemeenteraad. 

Vervolg 

• Buurgemeenten (Nieuwegein, IJsselstein, 
Montfoort, Woerden), bewoners van Utrecht 
en buurgemeenten, de provincie en de 
initiatiefnemers krijgen minimaal zes weken 
de tijd om te reageren op het conceptvoorstel 
van het college. 

• Er wordt een second opinion uitgevoerd op 
de getallen en berekeningen die gebruikt zijn. 

• Hierna legt het college een definitief voorstel 
voor de visie op het energielandschap voor 
aan de gemeenteraad van Utrecht, inclusief 
de opgehaalde reacties.  

• De gemeenteraad stelt naar verwachting eind 
2019 de definitieve ruimte en voorwaarden 
voor het energielandschap vast.  

• Daarna kunnen initiatiefnemers voorstellen 
indienen die binnen het besluit van de 
gemeenteraad passen. 

• Naar verwachting kunnen de zonnevelden en 
windmolens er op zijn vroegst in 2021 staan.  

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie, zoals het volledige 
conceptvoorstel en kaarten van de omgeving, op 
de website: www.utrecht.nl/rijnenburg. 

Op de website kunt u bovendien rondkijken in 
een voorbeeld van het energielandschap. Dit is 
niet hoe het landschap er exact uit komt te zien, 
maar geeft wel een indruk van het landschap met 
windmolens en zonnevelden. 

U kunt zich via de website ook aanmelden voor 
de digitale nieuwsbrief waarmee we u op de 
hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. 

Vragen? 
Heeft u vragen naar aanleiding van dit 
wijkbericht, stuur dan een e-mail naar  
duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl  
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