
Aan 	Gemeenteraad Utrecht, het College van B&W, leden van Provinciale en Gedeputeerde Staten 

Van 	: Bewonersgroep Energie De Meern Zuid (kortweg "Groep DMZ") 

Betreft : Verzoek om de procedure die moet leiden tot duurzame energieopwekjiing_polder !!jnenburg te 
democratiseren en over een langere periode uit te spreiden 	 GESCANin 

Datum : De Meern, 24-04-2017 

Geachte geadresseerden, 

Gaarne vraagt de "De Groep DMZ" uw aandacht voor het democratiseren van de procesgang die moet 
leiden tot duurzame energieopwekking polder Rijnenburg/Reijerscop. 

Wij vinden het van groot belang dat op niet al te lange termijn die maatregelen worden genomen die 
moeten leiden tot een vergroening van energieopwekking maar dan wel zo dat de bewoners die het 
aangaat daar maximaal van kunnen profiteren. Dat zijn met name de toekomstige bewoners die — zoals 
het nu eenmaal op dit moment is- wachten op een sein tot het inrichten van de polder rnet o.a. duurzame 
energie neutrale woningen, optimaal ingepast met behoud van landschapswaarden. 

Het proces dat nu gaande is heeft echter een groot aantal bestuurlijke tekortkomingen, waarvan wij op 
enkele punten hierna zullen ingaan: gebrek aan openheid en integriteit, participatie belanghebbenden, 
behoorlijke contacten /dialogen met burgers, doelgerichtheid en doelmatigheid, legitimiteit, zelfreinigend 
vermogen, en verantwoordelijkheden hebben en die dragen. Daarbij hood nadrukkelijk de rol van het 
bevoegd gezag dus inclusief de provincie. 

Wij schetsen u hierna een nader beeld over deze punten zoals wij — een groep betrokken bewoners uit de 
Meern Zuid dus — hebben waargenomen tijdens de Stadsgesprekken en de aanloop daartoe. Hier uit 
trekken wij NU deze les: de Groep DMZ is unaniem van mening dat er een democratisch tekort is 
ontstaan omdat onze vertegenwoordigers in de Gemeente Raad en in het provinciebestuur in feite 
tekortschieten bij de vervulling van wat ze verondersteld worden te doen voor (het respecteren van) de 
beginselen van de democratie: 

• Het proces dat nu in ijltempo wordt doorlopen is strijdig met de Nederlandse code voor goed 
openbaar bestuur, zorgvuldig en deugdelijk overheidsbestuur. Zie de toelichting. 

• De wederkerigheid tussen de rechten en plichten van de burger enerzijds, en van de overheid 
anderzijds is duidelijk in het nadeel van de burger 

• Het tijdpad voor een "go-no go"-besluit over windmolenplaatsing (in mei/juni 2017), is ongekend 
snel zodat er niet redelijkerwijs verwacht kan worden dat het foutloos kan en of zal verlopen 

Wij verzoeken u daarom de beslissingstermijn gestart door enkele moties eind vorig jaar, nog voor het 
zomerreces te heroverwegen en met de grootst mogelijke spoed inhoudelijke en bestuurlijk te reageren 
zodat bewoners zoals wij in staat zullen zijn binnen bestuurlijk verantwoorde termijnen te participeren in 
iets wat zoals we in het begin al aangaven. aanhaakt bij een gezonde, groene ambitie. 

Uw reactie zien wij graag tegemoet op ons groepsadres: energiedemeernzdaornail.com, en 
vereniciinqburenvanrijnenburoaomail.com  (Postadres: p/a Meentweg 162, 3454AZ De Meern) 

Met vriendelijke groet, namens de Bewonersgroep Energie De Meern Zuid. 

Cees Ardts, Henk Diemer, Martijn de Groot. Kees Koren. Cees Ladage, Kees Rasch, Lex Reurings, Cees 
Modder, Ernst Samsom en anderen. 
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Toelichting op een gedegen bestuurbaarheid van het transitieproces voor Duurzame energie Rijnenburg.  

-1: Openheid en integriteit 

Het bestuur is open en integer en maakt duidelijk wat het daaronder verstaat. Het bestuur geeft in zijn 
gedrag het goede voorbeeld, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. 

• GroenLinks heeft in de afgelopen jaren op diverse plaatsen veelvuldig gewezen op de onduidelijke rollen van 
volksvertegenwoordigers op de verschillende niveaus. Zij wees tevens op de bestuurlijke belangenverstrengeling 
omdat Provincie en gemeenten soms eigenaars zijn, maar ook subsidieverstrekker en/of opdrachtgever.  

• Er is steeds sprake van 'marktinitiatieven', en van grond posities de deels onder de radar blijven, maar wel in de 
argumentaties doorklinken. 

• Tijdens de Stadsgesprekken op locaties bleek dat niet alleen de overheid, maar ook burgers verschillende 
dubbele of meervoudige petten hadden. 

Er is gebrek aan openheid waargenomen en met name de windmolens lijken een splijtzwam te worden in onze 
gemeenschap daardoor. 

-2: Participatie belanghebbenden 

Het bestuur weet wat er leeft in de maatschappij en laat zien wat het daarmee doet. Een behoorlijk contact 
tussen overheid en burger zijn: de vrije keuze voor het kanaal waarlangs burgers de overheid benaderen: 
telefoon, internet en balie, het principe van eenmalige gegevensverstrekking en actieve betrokkenheid en 
participatie van burgers. 

• In ons inmiddels groeiende dossier "Duurzame energieopwekking polder Rijnenburg" blijkt daar niet of 
nauwelijks sprake van. Aileen via de website van de gemeente Utrecht en email is beperkt iets over Rijnenburg 
te vinden maar o.a. niet volledig en objectief zoals van een gemeente mag worden verwacht voor zo'n 
controversieel onderwerp ( zie bijv. de pers en RTV terzake) 

-3: Behoorlijke contacten met burgers 

Het bestuur zorgt ervoor dat hijzelf en de organisatie zich behoorlijk gedragen in contacten met burgers. 
De politiek heeft een eigen verantwoordelijkheid om een gewetensvolle invulling te geven aan hun taken 
en verantwoordelijkheden. 

• Deze Stadsgesprekken zijn een slecht voorbeeld van de wijze waarop de Gemeente Utrecht de uitgangspunten 
vorm en inhoud heeft gegeven: de burger moest inloten en is dus 'scheef vertegenwoordigd 

• Omdat bij het niet kunnen verschijnen bij het eerste gesprek, zij in eerste instantie van het vervolg werden 
uitgesloten hebben in enkele gevallen deelnemers op coulance moeten aansturen bij de projectgroep. Door het 
niet mogen verschijnen werden diverse potentiële deelnemers ook uitgesloten van verdere 
informatievoorziening. 

-4: Doelgerichtheid en doelmatigheid 

Het bestuur maakt de doelen van de projectorganisatie en plannen bekend en neemt de beslissingen en 
maatregelen die nodig zijn om de gestelde doelen te behalen. 

• Bij de Stadsgesprekken zijn vooraf en tijdens de gesprekken om de doelen van de stappen en. gevraagd, Deze 
werden niet duidelijk gecommuniceerd, en ook nu is het afwachten of een samenvatting ook dit soort zaken 
weet in te brengen. En hoe tekortkomingen gerepareerd gaan worden. 

2 



• Zo is er sprake van verschillende uitgangspunten per stap in de gesprekken: enerzijds het boven water halen 
van de randvoorwaarden om windmolens te kunnen plaatsen, en anderzijds is er de wethouder/ marktpartij die 
zo spoedig mogelijk windmolens wil plaatsen en sec ge'interesseerd is •hoe passen we dat in Rijnenbrug• 

-5: Legitimiteit 

Het bestuur neemt de beslissingen en maatregelen die het mag nemen en die in overeenstemming zijn 
met geldende wet- en regelgeving. De beslissingen zijn te rechtvaardigen. 

• De snelheid waarmee de wethouder een besluit over de plaatsing van windmolens wil realiseren lijkt in strijd met 
de Wet Ruimtelijke Ordening waar zorgvuldig omgegaan wordt met bijv het geven van objectieve rekenmodellen, 
het delen van ruimtelijke schetsen (3D) enz. Het argument dat er niets vaststaat staak haaks op de hele 
procesgang, omdat de polder bestemd is voor verstedelijking. 

• Er is ongeveer tegelijkertijd een nieuwe herijking van de actuele Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie gekomen 
die niet aan de inspraak van burgers onderhevig is zoals een bestemmingsplan. Wij vragen dan ook 
nadrukkelijk naar de onderbouwing waarom juist hier, op een afstand van 400 meter van huizen in de Meern, 
grootschalige windenergie kansrijk is verklaard door onze vertegenwoordigers. 

- 6: Lerend en zelfreinigend vermogen 

Het bestuur verbetert zijn prestaties en die van de organisatie, en richt haar organisatie hier op in, inclusief 
de noodzakelijke middelen. 

• Voor inpassing in een landschap zal onafhankelijk onderzoek nodig zijn die actueel, juist, verifieerbaar en 
volledig is, bijv. het doen van objectieve metingen van een windturbines van een hoogte zoals de Enercon E-
126. Behoefte is bijv. aan metingen hoe wind de geluiden en de frequenties daarvan van die turbine en wieken 
van deze reusachtige (megalomane) molens zich verspreiden. Belangrijk is ook dat de flikkeringen van de 
wiekslag en de lampen 's nacht desastreus zijn / kunnen zijn voor mensen gevoelig zijn voor externe impulsen 
(slaapstoornissen, hyperactiviteit etc.). De onderzoekorganisatie dient op afstand te staan van 
belanghebbenden. 

-7: Verantwoording 

Het bestuur is bereid zich regelmatig en ruimhartig jegens de omgeving met de aan haar gegeven 
verantwoordelijkheden te verantwoorden. 

• Gebleken is dat er geen centrale aansturing is van het bevoegd gezag waardoor andere partijen zich een rol 
toemeten waarvoor zij niet bevoegd zijn. Zo staat nog in de actuele Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie te 
lezen dat de gemeente t a.v. deze problematiek bevoegd zou zijn, maar per 1 januari dit jaar is bijvoorbeeld de 
provincie nu bevoegd gezag voor de Wet Natuurbescherming geworden. 
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