Van: Vereniging BurenVanRijnenburg [mailto:verenigingburenvanrijnenburg@gmail.com]
Verzonden: maandag 13 november 2017 11:29
Aan: Statengriffie; Vaessen, Jacqueline; Dekker, Ali
CC: l.van.hooijdonk@utrecht.nl; college@utrecht.nl; marion@bvgebiedscommunicatie.nl;
Arissen, Femke Merel; Bekkers, Florian; Boer, Menno; Boerkamp, Hans; Broere-Kaal, Elly;
Ens, Astrid; Essen, Huib van; Essousi, Ali; Germs, Jakob; Hoek, Mieke; Keller, Hiltje;
Kocken, Arthur; Koelewijn, Tineke; Kotkamp, Erna; Kranenburg, Kees van; Kruijf, Kees de;
Leeuwen, Piet van; Mourik-Geluk, Ardin; Muilekom, Rob van; Oosterom, Teus, van;
Overkleeft, Philip; Poppe, Andrea; Toutouh, Hassan; Ubaghs, Wim; Heer, Kees de
Onderwerp: regie Duurzame Energie project Rijnenburg en Reijerscop

Aan: Commissie Ruimte, Groen en Water (RGW)
Provinciale Staten Utrecht
Geachte voorzitter, geachte commissieleden,
Wij, betrokken belangengroep met ca. 1000 sympathiserende burgers (inwoners en
omwonenden van Rijnenbrug en Reijerscop, Vereniging Buren van Rijnenburg VBVR) zijn
ontsteld over de wijze waarop de voortgang van het energielandschap Rijnenburg en
Reijerscop door de Gemeente Utrecht in een vervolgproces vorm is gegeven (bijlage 1). Wij
hebben onze bezwaren uiteengezet in onze brief aan B&W Utrecht (bijlage 2).
De regie van het project voor deze duurzame energie transitie schiet wederom schromelijk te
kort:
 De aangestelde onafhankelijke procesbegeleider mevrouw M. van der Voort, met
wie wij op 10 november een gesprek hebben gehad, kan nu nog geen helderheid geven
over taken, verantwoordelijkheden, inbreng deskundigheid, inbreng VBVR en selectie
van de 15 personen voor de “uitwerkingsgroep”. Het procesmodel in bijlage 1 viel
voor haar ook niet (goed) uit te leggen.
 De essentie van het Raadsbesluit met randvoorwaarden (bijlage 3) vinden wij niet
terug in het procesmodel.
 Men mag vrijblijvend alles zeggen in “werkbijeenkomsten”, maar wat daarmee
inhoudelijk gebeurt en of iets relevant is, is ons niet bekend.

Daarom vragen wij uw dringende aandacht voor dit ontspoorde proces.
De Vereniging Buren van Rijnenburg behartigt de belangen van bewoners binnen 1500 meter
van de grenzen van het gebied. Het kan niet zo zijn, dat de commissieleden van de Provinciale
Staten het idee zouden kunnen hebben, dat het participatieproces door B&W Utrecht prima
geregeld is, terwijl onze mensen er geen touw aan vast kunnen knopen. In mei van dit jaar
uitten wij reeds onze zorgen bij RGW met een notitie. Bij de raden van Nieuwegein,
IJsselstein, Montfoort en Woerden hebben wij ook onze zorgen hierover geuit.

Met vriendelijke groet,
Namens Vereniging Buren van Rijnenburg
Henk Diemer, Frans Vleugel e.a.

verenigingburenvanrijnenburg@gmail.com

Bijlage 1: brief B&W aan de raad 1 nov 2017, kenmerk 4445445/171030/09.30-JE, Voortgang Energielandschap
Rijnenburg en Reijerscop
Bijlage 2: Brief aan B&W Utrecht 11 nov 2017, voortgang Duurzame Energie Rijnenburg en Reijerscop
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