Motie Conferentie ‘Rijnenburg, energie om te wonen’
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 november 2020 ter bespreking van de
programmabegroting 2021,
Constaterende:








dat er een grote maatschappelijke behoefte is, in de toekomst, aan omvangrijke woningbouwlocaties
in de provincie Utrecht;
dat de polder Rijnenburg al decennia een belangrijke potentiële grootschalige woningbouwlocatie is;
dat de gemeente Utrecht de polder Rijnenburg vooralsnog wil invullen als energielandschap;
dat de provincie Utrecht de polder Rijnenburg zowel een agrarische functie als energielandschap
geeft;
dat de Tweede Kamer de polder Rijnenburg blijft zien als goede mogelijkheid voor grootschalige
woningbouw op korte termijn;
dat de eigenaren van de gronden in de polder Rijnenburg waaronder woningbouwcorporaties hun
voorkeur voor woningbouw uitspreken;
dat diverse energie-initiatieven plannen voor duurzame wind- en zonprojecten voorbereiden.

Overwegende:





dat de onderlinge communicatie van stakeholders en overheden grotendeels via de media verloopt,
wat de onderlinge verhoudingen niet ten goede komt;
dat er bij partijen soms inzicht en kennis ontbreekt of veronderstellingen worden gedaan over de
motivaties en mogelijkheden van andere partijen, bijvoorbeeld als het gaat om ruimtelijke en
financiële kaders en bereikbaarheidsgevolgen;
dat er nog geen brede gedeelde uitgangspunten zijn over de noodzaak en urgentie van
ontwikkelingen op het gebied van (binnen)-stedelijk wonen, recreatie en duurzame energie.

Spreekt als haar mening uit:





dat planontwikkeling van de polder Rijnenburg integraal inhoud en vorm kan krijgen waarbij ruimte
voor groen, recreatie, grootschalige duurzame woningbouw en grootschalige winning van schone
energie op termijn in samenhang kunnen worden ontwikkeld;
dat alle bovenstaande partijen elkaar daarbij nodig hebben;
dat praten over dezelfde feiten en uitgangspunten kan helpen bij het komen tot compromissen.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:


op korte termijn een brede conferentie te organiseren waarbij vertegenwoordigers van politiek, het
rijk, de provincie, gemeenten en betrokken stakeholders waaronder de eigenaren van de gronden in
de polder Rijnenburg en energie-initiatieven met elkaar in gesprek gaan;

En gaan over tot de orde van de dag,

Odile de Man, VVD

