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ONDERWERP Stadsgesprek duurzame energie Rijnenburg te Utrecht 

 

 

Geachte commissieleden, 

 

Op 11, 16 en 25 maart zijn door de gemeente Utrecht informatiedagen en stadsgesprekken gehouden over de 

mogelijke productie van duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop. Dit heeft zij gedaan in samenwerking met 

twee initiatiefnemers. In navolging van uw motie(s) gemeenten te ondersteunen hebben wij hier ambtelijk 

medewerking aan verleend. Op 12 april zal een afsluitend stadsgesprek plaatsvinden. 

Er is nadrukkelijk nog geen concreet plan voor de productie van duurzame energie in dit gebied. De uitkomsten 

van de stadsgesprekken zullen worden meegenomen in een raadsvoorstel met de vraag of gestart kan worden 

met het verkennen van de mogelijkheden te Rijnenburg. De beoogde behandeling zal in mei of juni plaatsvinden.  

 

Het stadsgesprek op 25 maart was een nadere invulling van de vraag hoe een productie van duurzame energie 

gestalte zou kunnen krijgen, welke randvoorwaarden bewoners, omwonenden, grondeigenaren, initiatiefnemers, 

etc. meegeven, welke vragen er leven en welke keuzes men wil kunnen maken.  

 

Ik informeer u graag over deze stadsgesprekken, het vervolg en onze rol. 

 

Opgave voor Rijnenburg 

Zowel in provinciaal als gemeentelijk beleid is het gebied Rijnenburg vooralsnog niet bestemd voor woningbouw. 

Op basis van onze structuurvisie in ieder geval tot 2028. Gezien de opgave in energietransitie ziet de gemeente 

hier kansen voor tijdelijke opwekking van duurzame energie doormiddel van zon, wind of beiden. Hoe dat 

mogelijk zou kunnen zijn bespreekt de gemeente graag met betrokkenen in het gebied doormiddel van een 

zogeheten stadsgesprek.  

 

Bekendmaking Informatiemarkt en stadsgesprek. 

Door de gemeente zijn zoveel mogelijk mensen uit verschillende doelgroepen uitgenodigd. In totaal zijn ca. 

12.000 brieven verstuurd, waarvan 9.000 huis-aan-huis aan inwoners van het gebied, grondeigenaren en aan 

bewoners van De Meern, Nieuwegein en IJsselstein binnen een straal van ca. 500 meter rond het gebied. 

Aanvullend is informatie verstrekt via kranten, social media, banners op relevante sites, advertentie op facebook, 

interview in AD/UN en via lokale organisaties. 

Ook zijn door mede-initiatiefnemer bewonerscoöperatie Rijne-Energie verschillende wijkraden benaderd om 

toelichting te geven
1
 en hebben zij zelf verschillende presentaties gehouden in het gebied. 

 

Een ieder kon zich aanmelden voor zowel de informatiemarkt als het stadsgesprek. Bij een te grote belangstelling 

voor de stadsgesprekken zou geloot kunnen worden, waarbij nabijheid van woonadres van belang zou zijn. Die 

loting bleek niet nodig.  

 

 

                                                           
1
 Nieuwegein: de wijkraden Galecop, Merwesteijn en Stadscentrum hadden daar (op dat moment) geen behoefte aan. Wel is 

Rijne-Energie geweest bij de wijkraden van Batau Noord, Batau Zuid, Doorslag en Fokkesteeg. Vreeswijk is nog in de planning. 
De informatieavond van Rijne-Energie in Galecop heeft op 9 februari plaatsgevonden. 
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Opzet informatiemarkt en stadsgesprek 

Informatiemarkt. De informatiemarkt had tot doel alle relevante feiten te presenteren : wie zijn de initiatiefnemers, 

hoe werkt slagschaduw, geluidsdruk, hoe werkt een windturbine / zonneveld, wat kan bereikt worden met 

participatie, wat is beleid ten aanzien van natuur, landbouw, woningbouw, etc. Aanwezig waren (ambtelijke) 

vertegenwoordiging van de gemeente, initiatiefnemers, de NMU, de NLVOW
2
 , adviesbureau Bosch & VanRijn, 

Schuurlab Rijnenburg
3
 en de provincie. Via een marktopstelling kon men vragen stellen. 

 

Stadsgesprek. In de eerste sessie van het stadsgesprek (16 maart) spraken de deelnemers met elkaar welke 

onderwerpen zij van belang achten indien er gekomen wordt tot productie van duurzame energie en welke 

kansen zij zagen voor Rijnenburg. De gesprekken zijn zowel aan diverse tafels als online gevoerd. 

In de tweede sessie (25 maart) is men gaan inzoomen op deze onderwerpen, de kansen en de mogelijke 

locaties. Het in gesprekgroepjes aangeven van mogelijke locaties voor zonne- of windenergie gaf voeding aan het 

onderzoeken van achterliggende keuzes en meningen, zoals liever een hoge turbine met beperkte effectcirkel 

dan een lage met grotere effectcirkel; liever zonnevelden samen met recreatieve ontwikkelingen nabij woonwijk 

en windenergie op grotere afstand; ruimte voor woningbouw open houden in het zuiden met daarmee ruimte voor 

duurzame energie in het noorden; etc. 

De uitkomsten van dit stadsgesprek zijn input voor een globaal plan. Er is overeenkomst te vinden tussen de 

verschillende gesprekstafels, maar ook verschillen. 

Op dit moment worden de uitkomsten van de gesprekken geëvalueerd en gebundeld. Op 12 april zal een 

terugkoppeling plaatsvinden aan de deelnemers van de stadsgesprekken. 

 

Vervolgstappen 

Na 12 april zal door de gemeente een voorstel worden voorbereid voor de Utrechtse raad. Tevens zal in die week 

bestuurlijk overleg plaatsvinden met de buurgemeenten. In de periode mei – juli zal het plan plus reacties worden 

voorgelegd aan de raad. 

 

Onze rol 

In motie 96 (Pauzelandschap Rijnenburg met ambities energietransitie; 12 december 2016) draagt u het college 

op om “een productieve en meedenkende rol te vervullen om zowel ruimtelijk als anderszins de voortgekomen 

ambities voor energietransitie uit het stadsgesprek waar te kunnen maken”. 

Onze rol tot op heden was facilitator aan de informatiemarkt en stadsgesprekken: (ruimtelijk) beleid toelichten, 

zorgen voor betrekken van o.a. de NLVOW, ruimtelijk visualiseren van de uitkomsten stadsgesprek, 

kennisoverdacht rond technische aspecten, komen tot afstemming tussen initiatiefnemers op bijvoorbeeld 

toezeggingen ten aanzien van slagschaduw, etc. 

Onze en uw rol in de nabije toekomst kan zijn het ruimtelijk mogelijk maken de ambities waar te kunnen maken. 

Concreet betekent dit het herzien van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en –Verordening. Vooralsnog is 

eerst de gemeenteraad aan zet. 
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 Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines 

3
 Lokale bewoners en ondernemers met ideeën voor kwaliteitsimpulsen in Rijnenburg. 


