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Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting:
Via deze statenbrief informeren wij u over ons besluit om toepassing te geven aan artikel 9f, zesde lid, van de 
Elektriciteitswet teneinde de gecoördineerde besluitvorming omtrent een bestemmingsplanwijziging voor 
windturbines in polders Rijnenburg en Reijerscop aan gemeente Utrecht te laten, en de gecoördineerde 
besluitvorming omtrent een buitenplanse omgevingsvergunning voor windturbines bij bedrijventerrein De Isselt aan 
gemeente Amersfoort te laten.

Inleiding:
Ons besluit heeft betrekking op twee afzonderlijke plannen voor twee verschillende windparken: 

Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop
De gemeenteraad van Utrecht heeft besloten om ruimte te bieden aan een energielandschap met 
zonnevelden en windmolens in de polders Rijnenburg en Reijerscop. In de Visie Energielandschap 
Rijnenburg en Reijerscop (2019) is aangegeven welke ruimte hiervoor geboden wordt en welke 
doelstellingen hieraan ten grondslag liggen. De gemeente heeft in een uitnodigingskader haar besluit 
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nader uitgewerkt. Hiermee heeft de gemeente initiatiefnemers voor grootschalige energieproductie 
uitgenodigd om met concrete voorstellen te komen die passen binnen de geschetste kaders. Het 
consortium Rijne Energie c.s. (bestaande uit Rijne Energie, De Windvogel, Eneco en BHM Solar) is op 
basis van deze tender geselecteerd als initiatiefnemer voor het ontwikkelen van een energielandschap.
Het zoekgebied voor (zonne- en) windenergie in de polders Rijnenburg en Reijerscop heeft ook een plaats 
gekregen in de Regionale Energiestrategie 1.0 regio U16.
Initiatiefnemer Rijne Energie c.s. en gemeente Utrecht gaan nu in een m.e.r.-procedure de mogelijkheden 
voor 3 tot 8 windmolens en 6 tot 230 hectare zonnepanelen onderzoeken. Er wordt onder andere gekeken 
naar effecten op geluid, slagschaduw en natuur. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het 
MER heeft tot en met 21 januari 2022 ter inzage gelegen. De terinzagelegging van de NRD vormt het 
begin van de formele besluitvormingsprocedure en gemeente Utrecht heeft zodoende enkele eerste 
stappen gezet als bevoegd gezag voor windturbines in de polders Rijnenburg en Reijerscop.
Om energielandschap Rijnenburg en Reijerscop planologisch mogelijk te maken, wil gemeente Utrecht het 
bestemmingsplan wijzigen. Op basis van het MER wordt een definitief ontwerp gemaakt voor het 
energielandschap. Het ontwerp wordt aan de gemeenteraad voorgelegd in de vorm van een gevraagd 
besluit over wijziging van het bestemmingsplan en het afgeven van de benodigde vergunningen. 

Windpark De Isselt
De gemeenteraad van Amersfoort heeft in 2017 het beleidskader voor windenergie in Amersfoort 
vastgesteld. Eén van de hierin opgenomen kansrijke locaties voor de inpassing van windmolens is bij 
bedrijventerrein De Isselt, meer specifiek op en/of nabij de waterzuiveringsinstallatie. Deze locatie is in 
2021 (nogmaals) bekrachtigd in de Regionale Energiestrategie 1.0 regio Amersfoort.
Bij de besluitvorming over de RES 1.0 is er in de gemeenteraad van Amersfoort een motie aangenomen 
om minimaal een vormvrije m.e.r.-beoordeling uit te voeren bij ieder project met windmolens. Het college 
van gemeente Amersfoort is daarop gestart met de voorbereidingen voor het uitvoeren van een vormvrije 
m.e.r.-beoordeling voor windpark De Isselt.
Het plan voor windturbines bij bedrijventerrein De Isselt omvat twee windturbines. Energiecoöperatie 
Soesterwijkwiek wenst de windturbines te ontwikkelen en te exploiteren. Het college van gemeente 
Amersfoort is voornemens een buitenplanse omgevingsvergunning voor te bereiden om de windturbines 
planologisch mogelijk te maken. De gemeenteraad van Amersfoort zal worden gevraagd over deze 
vergunning te besluiten. 

De colleges van burgemeester en wethouders (hierna: colleges) van gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort 
hebben beiden aan ons gevraagd te bevestigen dat wij afzien van de gecoördineerde voorbereiding en 
bekendmaking van de benodigde besluiten (artikel 9f, zesde lid, onder a, van de Elektriciteitswet) ten behoeve van 
windmolens in polders Rijnenburg en Reijrscop c.q. bij bedrijventerrein De Isselt. De Elektriciteitswet stelt dat 
Gedeputeerde Staten dit kunnen besluiten indien redelijkerwijze niet valt te verwachten dat coördinatie door 
Gedeputeerde Staten de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of dat daaraan anderszins 
aanmerkelijke voordelen zijn verbonden. Eerder heeft Gedeputeerde Staten een dergelijk besluit genomen voor 
locatie Houten Goyerbrug, zie de brief aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Houten, 
d.d. 18 september 2018, nummer 81D9F75C, onderwerp “Toepassing artikel 9f Elektriciteitswet inzake windpark 
Goyerbrug” en de brief waarin u hierover geïnformeerd werd op 18 september 2018 met nummer 81DAD7BB en 
gelijkluidende onderwerpregel “Toepassing artikel 9f Elektriciteitswet inzake windpark Goyerbrug”.

Het heeft onze voorkeur dat gemeenten de regie hebben over het proces om te komen tot een windpark als 
redelijkerwijze niet valt te verwachten dat coördinatie door Gedeputeerde Staten de besluitvorming in betekenende 
mate zal versnellen of dat daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden. De gemeenten staan 
dichtbij de betrokken inwoners en zijn bovendien al jaren in gesprek met diezelfde inwoners over de betreffende 
locaties voor windenergie en duurzame energie in het algemeen.
Deze voorkeur wordt wat Rijnenburg/Reijerscop en De Isselt betreft verder versterkt daar gemeente Utrecht en 
gemeente Amersfoort welwillend zijn om dit proces goed op te pakken en vorm te geven. Gemeente Utrecht heeft 
reeds de eerste stappen gezet. Wij kiezen er daarom voor om de gemeenten het vertrouwen te geven om de 
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procedure(s) voor deze twee windparken zelf zorgvuldig te doorlopen. Coördinatie door Gedeputeerde Staten zal 
het proces ook niet versnellen, omdat de gemeenten al in de startblokken staan om te beginnen. 
Indien de windparken voor 2030 gerealiseerd worden, leveren deze een substantiële bijdrage aan de Utrechtse 
RES’en en de daarmee samenhangende doelstellingen uit het Nationale Klimaatakkoord. Ook dragen ze bij aan de 
provinciale ambitie om in 2030 minimaal 55% van het elektriciteitsgebruik duurzaam op te wekken en zo snel 
mogelijk, maar uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te zijn.

Wij hebben daarom besloten toepassing te geven aan genoemd artikel waarmee de gemeenten Utrecht en 
Amersfoort zelf in het verdere proces kunnen voorzien. Overigens behouden wij het recht om te allen tijde onze 
bevoegdheid alsnog in te zetten.

In bijgevoegde antwoordbrieven geven we aan dat wij toepassing geven aan artikel 9f, zesde lid, onder a, van de 
Elektriciteitswet.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten: 
Kennis te nemen van het besluit van Gedeputeerde Staten om toepassing te geven aan artikel 9f, zesde lid, onder 
a, van de Elektriciteitswet voor energielandschap Rijnenburg en Reijerscop in gemeente Utrecht, en voor windpark 
De Isselt in gemeente Amersfoort.

Vervolgprocedure / voortgang:
Geen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter, Secretaris,
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen


