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Bevoegd gezag planologische 
besluitvorming energielandschap 
Rijnenburg en Reijerscop

Uw kenmerk Verzonden
Uw brief van Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer, mevrouw,

Onze raad heeft op 9 juli 2020 een visie en een uitnodigingskader vastgesteld voor energielandschap 
Rijnenburg en Reijerscop. Op 19 februari 2021 heeft het college de gemeenteraad geïnfomeerd over 
de selectie van Rijne Energie als initiatiefnemer voor windmolens in Rijnenburg en Reijerscop. Op 23 
juni hebben wij de selectieprocedure voor initiatiefnemers afgesloten. Dat betekent dat Rijne Energie 
en de bij hun consortium aangesloten partners de mogelijkheid krijgen om een plan uit te werken voor 
maximaal acht windmolens en circa 200 hectare zonnevelden in Rijnenburg en Reijerscop.

Rijne Energie treft momenteel voorbereidingen voor het starten van een m.e.r.-procedure en zal ons 
binnenkort verzoeken om de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage te leggen. Daarmee zetten 
wij een eerste stap als bevoegd gezag voor planologische besluitvorming over het energielandschap.  
Voordat wij deze stap zetten, ontvangen wij graag van u een bevestiging dat u afziet
van toepassing van de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking van de benodigde 
besluiten ten behoeve van de realisatie van windmolens in Rijnenburg en Reijerscop (artikel 9f, 
zesde lid, onder a van de Elektriciteitswet). 

Provinciale Omgevingsverordening
Conform de vigerende Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht kunnen gemeenten in 
bestemmingsplannen onder voorwaarden uitwerking geven aan de ontwikkeling van windturbines. Wij 
zijn van mening dat de voorgenomen plannen van Rijne Energie passen binnen de kaders van deze 
Omgevingsverordening. Er is geen sprake van beschermd cultuurhistorisch erfgoed, beschermd 
natuurgebied, ganzenrustgebied of stiltegebied. In de vergunningsprocedure moet vanzelfsprekend 
wel rekening gehouden worden met andere beschermde waarden zoals archeologische waarden en 
beschermde soorten van flora en fauna. Mocht een ontheffing vanuit de Wet natuurbescherming 
nodig zijn, dan blijft u daarvoor, conform de wet, het bevoegde gezag. 
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Conform ons uitnodigingskader, zullen wij in de omgevingsvergunning of in privaatrechtelijke 
afspraken de opruimplicht voor windmolens opnemen. 

Normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid
Wij zijn ons ervan bewust dat we, door de recente uitspraak van de Raad van State, bij de 
normstelling voor windmolens niet meer kunnen verwijzen naar het Activiteitenbesluit. Wij bereiden 
ons daarom voor op een situatie dat wij zelf normen moeten vaststellen en onderbouwen. Wij zullen 
er op toezien dat het MER deze onderbouwing bevat.

Lokaal eigendom
In het uitnodigingskader is opgenomen dat bewoners van de polders en inwoners van de gemeenten 
Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort en Woerden de kans moeten krijgen om te investeren in 
de energieopwekking. Bij voldoende vraag vanuit deze partijen wordt minimaal 50% van de aandelen 
of andere eigendomsbewijzen voor een marktconforme prijs beschikbaar gesteld aan bewoners van 
deze gemeenten, voorafgaand aan de aanbesteding van de windmolens/zonnepanelen. Het 
consortium Rijne Energie heeft deze opgave omarmd en inmiddels voortvarend opgepakt.

Bevoegd gezag voor de zonnevelden
Het plan voor Rijne Energie omvat windmolens en zonnevelden. Op dit moment is het plan beperkt tot 
drie windmolens en zeven hectare zonneveld. Rijne Energie krijgt echter de mogelijkheid om dit plan - 
in overleg met grondeigenaren - nog te laten groeien. In de m.e.r. worden daarom ook varianten 
meegenomen voor maximaal acht windmolens en circa 50 hectare zonnevelden. Op het moment dat 
het plan voor de zonnevelden dusdanig groot wordt dat er een bevoegdheid voor de provincie of het 
rijk ontstaat, dan zullen wij de provincie of het rijk vragen om af te zien van deze bevoegdheid. Nu is 
dat nog niet aan de orde. 

Wij hopen zo spoedig mogelijk een reactie te ontvangen op ons voornemen om als gemeente op te 
treden als bevoegd gezag voor realisatie van windmolens in Rijnenburg en Reijerscop.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,
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