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Geachte leden der Provinciale Staten 

Toelichtino:  
De FvD fractie geeft aan : De regeringspartijen VVD en CDA zijn verontwaardigd over het plan van de 
gemeente Utrecht om windmolens te plaatsen in Rijnenburg in plaats van de hoognodige woningen (zie onder 
andere RTL Nieuws: 'Minister moet Utrecht dwingen huizen te bouwen in plaats van zonneweide', 27 juni jl.). 
De regeringspartijen eisen van minister 011ongren dat zij Utrecht gaat dwingen om deze locatie voor 
woningbouw te gebruiken. Nu zelfs het CDA het plan voor windmolens laat vallen, vragen wij ons af 
waarom het college niet stopt met de plannen voor windmolens in Rijnenburg. Niemand, behalve 
nog dit college, wil ze en zelfs D66 wil er minder dan gepland. 

1. Wat is de reactie van het college op het dringende advies van de regeringspartijen? 

Antwoord • 
De motie van VVD en CDA is vooralsnog aangehouden. De Minister heeft aangeboden eerst in gesprek te gaan 
met de gemeente over de bouwopgave. 

Wij hebben oog voor de grote bouwopgave voor deze regio én de gemeentelijke wens te komen tot invulling 
van de energieopgave. Wij vinden de woningbouwopgave belangrijk. Voor de korte en middellange termijn is 
voldoende plancapaciteit aanwezig. Voor de lange termijn wordt in het kader van de omgevingsvisie gezocht 
naar grootschalige locaties voor woningbouw. Rijnenburg is hiertoe ook in beeld. De motie 'Zienswijze 
Energielandschap Rijnenburg van uw staten (27 mei 2019) stelt dat woningbouw in Rijnenburg vanaf 2030 
(gefaseerd) mogelijk moet blijven; dit is ter kennis van het college van B&W van de gemeente Utrecht gebracht. 
Wij zijn over de invulling van de bouwopgave in gesprek met gemeenten en het Rijk, zoals ten behoeve van het 
MIRT, U-Ned en de komende Provinciale Omgevingsvisie. De huidige voorstellen voor het energielandschap 
geven ruimte om in Rijnenburg na 2030 desgewenst te starten met woningbouw. Het Energielandschap 
Rijnenburg hoeft een grote bouwopgave niet in de weg te staan. Wij vertrouwen op een goed gesprek met de 
Minister hierover. 

2. Wat zal de reactie zijn van het college als de minister haar doorzettingsmachf gaat gebruiken? 

Antwoord : 
Vooralsnog is de motie aangehouden. De motie roept daarnaast in eerste instantie op om het gesprek te 
openen. De Minister heeft toegezegd met de gemeente in gesprek te gaan. Wij lopen daar niet op vooruit. 
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3. Is het college bereid, gezien de tegenwind uit verschillende hoeken, de plannen om windmolens te 
plaatsen in Rijnenburg te laten varen en in te zetten op woningbouw? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord : 
Nee. Binnen deze provincie zijn verschillende ruimtevragers. Energie en woningbouw zijn daar twee van. Beide 
zijn van belang. Gezien de mogelijke fasering en uitdagingen die een verstedelijking van Rijnenburg vragen, is 
het goed mogelijk om tot die tijd het gebied in te zetten voor energiedoelen. In de vastgestelde Provinciale 
Ruimtelijke Structuurvisie is deze keuze vastgelegd: Rijnenburg blijft in beeld als verstedelijkingslocatie maar is 
tot die tijd (pauzelandschap") in te zetten als energielandschap. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde staten van Utrecht, 
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