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Geachte Statenleden, 

Wij ontvingen uw brief, d.d. 28 mei 2019 met kenmerk 81 F23DCB. Aan de hand van de aangenomen 
motie Zienswijze energielandschap Rijnenburg (27 mei 2019) reageert u op het conceptvoorstel voor 
een visie en uitnodigingskader op hoofdlijnen voor de tijdelijke invulling van Energielandschap .. 
Rijnen burg en Reijerscop. Wij danken u voor uw reactie. In deze brief gaan we in op een aantal 
inhoudelijke aspecten, die wij lazen in uw schriftelijke reactie en die van buurgemeenten en lichten we 
toe hoe we deze aspecten hebben verwerkt in het definitief voorstel. 

Definitief voorstel 
Wij hebben het definitieve voorstel voor een energielandschap in de polders van Rijnenbu_rg en 
Reijerscop ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Het definitief voorstel bestaat uit" een 
aangescherpte visie en een uitgewerkt uitnodigingskader. Deze uitwerking is gebaseerd op de 
binnengekomen reacties, voortschrijdend inzicht en de uitkomsten van nadere onderzoeken. Het 
voorstel biedt ruimte voor maximaal acht windmolens en ongeveer 230 hectare zonnepanelen. We 
hebben gezocht naar een optimale balans tussen energieopbrengst, ruimtelijke-, ecologische- en 
natuurwaarden, functies in het gebied, financiële participatie en beperken van hinder. 

Opvallendste verschil met het conceptvoorstel dat wij eerder dit jaar presenteerden: in het 
middengeb[ed van Rijnenburg komen geen windmolens meer. Dit-vergroot.de mogelijkheid tot het 
realiseren van het energielandschap en biedt tegelijk ruimte in het gebied voor de invulling van andere 
opgaven waartoe in de RSU 2040 besloten zal worden. Ander opvallend verschil met het 
conceptvoorstel is de minimale exploitatieperiode van het energielandschap. Initiatiefnemers hebben 
aangegeven tegenwoordig te moeten rekenen met een exploitatieperiode van twintig jaar in plaats van 
vijftien vanwege een wijziging in de subsidievoorwaarden van het Rijk. Het energielandschap krijgt 
daarom minimaal 20 jaar de tijd om zich terug te verdienen. In het definitief voorstel voor het 
energielandschap is ook een plek voor de aanleg van roeiwater vrijgehouden. 

Woningbouw 
De Provincie Utrecht heeft poldergebied Rijnen burg aangewezen als 'pauzelandschap'. In ieder geval 
tot·2030 worden hier geen woningen gebouwd. In deze periode kan de polder worden ingezet voor 
grootschalige duurzame energieopwekking. De gemeenteraad gaf ons college de opdracht aan de hand 
van scenario's met een voorstel te komen voor een energielandschap. Voorwaarde was dat (gefaseerde) 
woningbouw na 2030 mogelijk moet blijven. In ons voorstel blijft gefaseerde woningbouw mogelijk. 
Wij voldoen hiermee aan de opdracht van de raad. 
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In de besluitvorming over een energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop wordt geen besluit 
genomen over woningbouw in Rijnen burg. Voor de periode tot 2030 heeft Utrecht gekozen voor 
binnenstedelijk bouwen in onder meer de Merwedekanaalzone, Leidsche Rijn en de gebieden langs het 
spoor, zoals de Cartesiusdriehoek. In de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU 2040) wordt in beeld 
gebracht in hoeverre Rijnenburg nodig is voor de stedelijke ontwikkelbehoefte op lange termijn en 
onder welke condities dit kan worden gerealiseerd. Deze stedelijke woningbouwbehoefte wordt 
regionaal afgestemd in het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) Daarmee wordt duidelijk wat de 
lange termijn bestemming van Rijnen burg (als geheel en/of voor deelgebieden) kan zijn. Op basis van 
dit voorstel is er ruimte om het grootste deel van het middengebied en het zuiden van Rijnen burg in te 
vullen met andere functies dan energie als dat wenselijk blijkt. 

Exploitatietermijn van energieproductie 
Sinds 2019 verstrekt het Rijk subsidie voor windmolens en zon nevelden op basis van 20 jaar 
exploitatie in plaats van 15 jaar. De exploitatie van het energielandschap is zonder de subsidie niet 
mogelijk. De gemeente hanteert daarom een termijn van minimaal 20 jaar voor energieproductie in 
Rijnenburg en Reijerscop. Grondeigenaren blijven de baas over hun eigen grond. Als zij de 
energieproductie eerder willen stoppen, kan dat. Hierover maken zij zelf afspraken met 
energieproducenten. 

Zonnepanelen op Nedereindse Plas 
Zoals u weet hebben wij in september 2019 aangegeven dat de sanering van de Westplas van de 
Nedereindse Plas afgerond is. De sanering van de Oostplas willen wij volgens de wet 
Bodembescherming sober en doelmatig afronden, wat betekent dat we het stortfront niet meer fysiek 
willen afdekken, maar alleen de waterkwaliteit monitoren. Waterrecreatie (zwemmen) op de plas is niet 
meer wenselijk. Dit biedt kansen voor het plaatsen van zonnepanelen. We hebben de natuurwaarden 
van de Nederelndse Plas deels in kaart gebracht. Bij verdere planuitwerking van een eventueel initiatief 

. voor zonnepanelen op de Nedereindse Plas laten we aanvullend onderzoek doen naar bescherming van 
aanwezige natuurwaarden. De voorwaarden voor het beschikbaar stellen van de Nedereindse Plas voor 
een initiatief voor zonnepanelen worden bepaald in overleg met de provincie en recreatieschap Stichtse 
Groenlanden. 

Vervolgprocedure 
De afgelopen maanden hebben we wij samen met belanghebbenden toegewerkt naar een definitief 
voorstel voor de tijdelijke invulling van Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop. Met uw provincie 
hebben wij zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau gedurende dit proces contact onderhouden over 
de ontwikkelingen van het Energielandschap. Wij hebben deze gesprekken als constructief ervaren en 
danken u voor de samenwerking tot nu toe. In de komende fase van planvorming blijven wij graag met 
u in gesprek. In regionaal verband blijven we samen met u en Ul 6 gemeenten ons inzetten om met de 
best beschikbare technieken onze regionale ambities voor de energietransitie te realiseren. 
Vanzelfsprekend blijven wij ook inwoners en omwonenden van de polder informeren over de 
ontwikkelingen en betrekken we ze waar mogelijk. 

Wij hebben het definitief voorstel voor een visie en een uitnodigingskader aangeboden aan de 
gemeenteraad van Utrecht. Zij neemt een definitief besluit over de ruimte die wij willen geven aan 
productie van duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop. Raadsleden gaan eerst nog met elkaar en 
betrokkenen in gesprek. Naar verwachting neemt de qemeenteraad binnen een paar maanden een 
besluit. Als de raad voor het energielandschap kiest, hebben initiatiefnemers van windmolens en 
zonnevelden drie maanden de tijd om een plan in te dienen. 

Wij toetsen vervolgens of de initiatieven verenigbaar zijn met elkaar en gezamenlij~ voldoende ruimte 
bieden voor (1) leefgebied voor watervogels, (2) recreatieve routes, (3) tijdelijke en permanente routes 
naar de windmolenlocaties en (4) elektriciteitskabels. Ook wordt getoetst of alle ingediende initiatieven 
passen binnen de op korte termijn beschikbare aansluitcapaciteit. Vervolgens zullen wij uw college 
toestemming vragen om voor de geselecteerde initiatieven planologische besluitvorming voor te 
bereiden voor zover u daarvoor bevoegd gezag bent. Op zijn vroegst staan in 2022 windmolens en 
zonnevelden in de polders Rijnenburg en Reijerscop, waarbij zonnevelden het snelst gerealiseerd 
worden. 
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-Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Utrecht, 

de secretaris, 
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Rijnenburg 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 3 april bood u het conceptvoorstel "visie en uitnodigingskader Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop" 
aan met verzoek om reactie. Het college van Gedeputeerde Staten is momenteel "demissionair'' en heeft op 16 
april besloten een formele reactie aan het nieuwe college te laten. 
Op 27 mei hebben Provinciale Staten bijgevoegde motie aangenomen. Deze motie geeft de mening van 
Provinciale Staten weer over het door u toegezonden conceptvoorstel. Hierbij brengen wij u in kennis van het 
standpunt van Provinciale Staten. 

~~:~~ _______ .) ~ ~ 

dr. ~~·:;;-Priiomo211rtr-5J.,,,,,.,;n ·-. __ 
;., · ciale Staten van Utreèllt---, - .... 

PROVINCIE-UTRECHT.NL 

Statengriffie 
Archimedeslaan 6 
Postbus 80300 . 3508 TH Utrecht 
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Motie Zienswijze Energielandschap Rijnenburg 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op maandag 27 mei 2019 

Gelezen de brief d.d. 3 april 2019 van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht met 
als onderwerp "Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop". 

Constaterende 
• dat de gemeente Utrecht de provincie, op 3 april 2019, in de gelegenheid heeft gesteld om vóór 31 
mei aanstaande een reactie te geven op de 'Raadsbrief Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop'; 
• dat Gedeputeerde Staten (GS) een 'Eerste reactie op conceptplan energielandschap Rijnenburg' 
heeft gezonden naar Provinciale Staten (PS) met de mededeling dat motie 96 en motie 116A 

daarmee zijn afgedaan; 
• dat GS daarnaast aangeeft dat een reactie op het conceptplan Energielandschap Rijnenburg en 
Reijerscop pas komt na de vorming van een nieuw college; 

Overwegende 
• Dat de provincie Utrecht een grote opgave heeft met hernieuwbare energie-opwekking en daarin 
achter loopt op haar eigen doelstellingen; 
• Dat grootschalige hernieuwbare energie-opwekking cruciaal is voor de omslag naar een duurzame 

energievoorziening; 

Voorts overwegende 
• Dat de Staten van Utrecht deze periode een besluit zullen nemen over nieuwe grootschalige 
woningbouwlocaties voor de lange termijn woningbouwopgave, om invulling te geven aan de 

woningbehoefte voor de lange termijn; 
• Dat er naar verwachting een grote maatschappelijke behoefte blijft aan betaalbare woningen in- en 
nabij de stad Utrecht en dat Rijnen burg een potentiële grootschalige woningbouwlocatie is; 

Spreekt als haar mening uit: 
• Dat de polder Rijnen burg zich goed leent voor grootschalige winning van schone energie en zo een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan de energieopgave; 
• De huidige plannen van de gemeente Utrecht voor het energielandschap in Rijnenburg te steunen 
en waar mogelijk de realisatie ervan te willen bespoedigen; 
• Dat er in de uitwerking geluidarme windmolens, een systeem van monitoring en 
klachtenbehandeling en een goed uitgewerkt plan voor participatie dient worden geëist; 
• Dat planontwikkeling van de polder Rijnenburg en Reijerscop voor de lange termijn integraal 
inhoud en vorm moeten krijgen, rekening houdende met groen, recreatie, grootschalige winning van 
schone energie en de mogelijkheid voor grootschalige woningbouw na 2030; 
• Dat besluitvorming over lange termijn woningbouwontwikkeling in de provincie plaats zal vinden in 
het kader van onder andere de Omgevingsvisie en zal worden uitgewerkt in nauwe samenwerking 



met de gemeenten; 
• Dat in afwachting daarvan woningbouw in Rijnenburg vanaf 2030 (gefaseerd) mogelijk moet 
blijven, waarbij tijdige ontsluiting met hoogwaardig openbaar vervoer van groot belang is; 

en verzoekt de griffie deze uitspraak, als reactie van Provinciale Staten, door te geleiden naar het 
college van B&W van de gemeente Utrecht. 

En gaat over tot de orde van dag. 

artij van d? Arbeid 
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Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op maandag 27 mei 2019 

Gelezen de brief d.d. 3 april 2019 van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht met 
als onderwerp "Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop". 

Constaterende 

dat de gemeente Utrecht de provincie, op 3 april 2019, in de gelegenheid heeft gesteld om vóór 31 
mei aanstaande een reactie te geven op de 'Raadsbrief Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop'; 

dat Gedeputeerde Staten (GS) een 'Eerste reactie op conceptplan energielandschap Rijnenburg' 
heeft gezonden naar Provinciale Staten (PS) met de mededeling dat motie 96 en motie 116A daar 
mee zijn afgedaan; 

dat GS daarnaast aangeeft dat een reactie op het conceptplan Energielandschap Rijnenburg en Reij 
erscop pas komt na de vorming van een nieuw college. 

Overwegende 

dat de staten van Utrecht deze periode een besluit zullen nemen over nieuwe grootschalige woning 
bouwlocaties, waarbij de woningbouw moet aansluiten bij de behoefte van de samenleving; 

dat er een grote maatschappelijke behoefte is aan betaalbare1 woningen in- en nabij de stad Utrecht; 

dat Rijnenburg al decennia een belangrijke potentiele grootschalige woningbouwlocatie is; 

Spreekt als haar mening uit: 

dat planontwikkeling van de polder Rijnenburg en Reijerscop integraal inhoud en vorm moeten krij 
gen waarbij ruimte voor groen, water en recreatie, duurzame woningbouw en winning van schone 
energie in samenhang worden bekeken; 

dat de ontwikkeling van het energielandschap in Rijnenburg zo moet worden vormgegeven dat dit 
ruimte laat voor de start vanaf 2030 van grootschalige bouw van betaalbare, duurzame en goed met 
fiets, hoogwaardig OV en auto bereikbare woningen; 

en verzoekt de griffie deze uitspraak, als reactie van Provinciale Staten, door te geleiden naar het col 
lege van B&W van de gemeente Utrecht. 

En gaan over tot de orde van de dag. 
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1 De gemeenteraad van de stad Utrecht bepaald de woonmix 
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AANVAARD 
Motie Zienswijze Energielandschap Rijnenburg 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op maandag 27 mei 2019 

Gelezen de brief d.d. 3 april 2019 van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht met 
als onderwerp "Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop". 

Constaterende 
• dat de gemeente Utrecht de provincie, op 3 april 2019, in de gelegenheid heeft gesteld om vóór 31 
mei aanstaande een reactie te geven op de 'Raadsbrief Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop'; 
• dat Gedeputeerde Staten (GS) een 'Eerste reactie op conceptplan energielandschap Rijnen burg' 
heeft gezonden naar Provinciale Staten (PS) met de mededeling dat motie 96 en motie 116A 
daarmee zijn afgedaan; 
• dat GS daarnaast aangeeft dat een reactie op het conceptplan Energielandschap Rijnenburg en 
Reijerscop pas komt na de vorming van een nieuw college; 

Overwegende 
• Dat de provincie Utrecht een grote opgave heeft met hernieuwbare energie-opwekking en daarin 
achter loopt op haar eigen doelstellingen; 
• Dat grootschalige hernieuwbare energie-opwekking cruciaal is voor de omslag naar een duurzame 
energievoorziening; 

Voorts overwegende 
• Dat de Staten van Utrecht deze periode een besluit zullen nemen over nieuwe grootschalige 
woningbouwlocaties voor de lange termijn woningbouwopgave, om invulling te geven aan de 
woningbehoefte voor de lange termijn; 
• Dat er naar verwachting een grote maatschappelijke behoefte blijft aan betaalbare woningen in- en 
nabij de stad Utrecht en dat Rijnenburg een potentiële grootschalige woningbouwlocatie is; 

Spreekt als haar mening uit: 
• Dat de polder Rijnen burg zich goed leent voor grootschalige winning van schone energie en zo een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan de energieopgave; 
• De huidige plannen van de gemeente Utrecht voor het energielandschap in Rijnenburg te steunen 
en waar mogelijk de realisatie ervan te willen bespoedigen; 
• Dat er in de uitwerking geluidarme windmolens, een systeem van monitoring en 
klachtenbehandeling en een goed uitgewerkt plan voor participatie dient worden geëist; 
• Dat planontwikkeling van de polder Rijnenburg en Reijerscop voor de lange termijn integraal 
inhoud en vorm moeten krijgen, rekening houdende met groen, recreatie, grootschalige winning van 
schone energie en de mogelijkheid voor grootschalige woningbouw na 2030; 
• Dat besluitvorming over lange termijn woningbouwontwikkeling in de provincie plaats zal vinden in 
het kader van onder andere de Omgevingsvisie en zal worden uitgewerkt in nauwe samenwerking 



met de gemeenten; 
• Dat in afwachting daarvan woningbouw in Rijnenburg vanaf 2030 (gefaseerd) mogelijk moet 
blijven, waarbij tijdige ontsluiting met hoogwaardig openbaar vervoer van groot belang is; 

en verzoekt de griffie deze uitspraak, als reactie van Provinciale Staten, door te geleiden naar het 
college van B&W van de gemeente Utrecht. 
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Partij voor 
de Dieren VERWORPEN 
Statenfractie Utrecht 

Motie Groen Rijnenburg 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 27 mei 2019, ter behandeling van 
Motie vreemd aan de orde van de dag "Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop", 

overwegende dat 
• woningbouw in polder Rijnen burg naar verwachting zorgt voor grote problemen qua 

mobiliteit en bereikbaarheid; 
• woningbouw in een diepliggende polder niet bestendig is, gezien de consequenties 

voor waterhuishouding en het waterbeheer; 
• behoud en versterking van Rijnen burg als groene buffer tussen IJsselstein, 

Nieuwegein en Leidsche Rijn de leefbaarheid van deze woonkernen verhoogt, 

spreekt als haar mening uit 
• dat in de planontwikkeling van de polder Rijnenburg en Reijerscop groen met ruimte 

voor recreatie en duurzame energiewinning het uitgangspunt moet zijn, ook na 2030; 
• en verzoekt de griffie deze uitspraak, als reactie van Provinciale Staten, door te 

geleiden naar het college van B&W van de gemeente Utrecht, 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Willem van der Steeg 
Partij voor de Dieren 


