
Utrecht, 16 januari 2020  
 
Betreft: Definitief voorstel visie en uitnodigingskader Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop  
 
 
Geachte raadsleden van de gemeente Utrecht,   
 
Op donderdag 16 januari 2020 heeft het college van uw gemeente u een definitief voorstel 
voorgelegd voor de polders Rijnenburg en Reijerscop. Het plan is om voor minimaal 20 jaar plaats te 
bieden voor een energielandschap met maximaal 8 windmolens en circa 230 hectare zonnevelden. 
Het voorstel bestaat uit een visie op het energielandschap en een uitnodigingskader met spelregels 
voor initiatiefnemers.  
 
Wij zijn positief over de visie achter dit plan. Het plan sluit aan bij ons eigen perspectief, namelijk: bij 
een duurzame provincie hoort een klimaatneutrale energievoorziening met gebruik van enkel 
duurzame energiebronnen. Naast o.a. forse energiebesparing, zonnepanelen op daken en duurzame 
warmtebronnen is grootschalige energieopwekking uit zon en wind daarbij onontbeerlijk. Utrecht is 
een grote stad met een hoog energieverbruik, en de mogelijkheden om op grote schaal duurzame 
energie op te wekken zijn beperkt. Het initiatief om in de polders Rijnenburg en Reijerscop een 
energielandschap te ontwikkelen is één van de enige kansen voor grootschalige opwek. Het 
uitnodigingskader geeft bovendien op solide wijze uitwerking aan de voorwaarden waaraan 
initiatieven voor zonnevelden en windmolens moeten voldoen. Wel zien wij nog enkele 
aandachtspunten, die aansluiten bij onze oproep om energieprojecten zo te realiseren dat zij 
‘drievoudig duurzaam’ zijn: 
 
1. Energiebesparing en opwekking van duurzame energie volgens een strakke routekaart om tijdig 

het doel van energieneutraliteit te bereiken 
 
Om het gevaar van onomkeerbare klimaatverandering af te wenden, is een snelle energietransitie 
noodzakelijk. Met het huidige plan vergroent energielandschap Rijnenburg en Reijerscop zo’n 1 PJ 
van de 5 PJ die de gemeente jaarlijks verbruikt aan elektriciteit. Daarom betreuren wij het dat het 
maximaal aantal windmolens is teruggebracht van 11 naar 8. 
 
2. Zorgvuldige inpassing in natuur, landschap en leefomgeving. 
 
De NMU is positief over het streven om de bestaande natuurwaarde in het gebied zoveel mogelijk te 
behouden. Ook de gestelde voorwaarden omtrent natuurvriendelijke inrichting en beheer van de 
zonneparken zijn belangrijk. Wel vragen we aandacht voor de nadere uitwerking en borging van die 
voorwaarden. Het wordt bijvoorbeeld nog niet duidelijk hoe bij de opstelling van zonnepanelen 
rekening moet worden gehouden met de beschikbaarheid van licht en regenwater voor de bodem. 
Ook de omgang met cumulatieve ecologische effecten tijdens de exploitatiefase verdienen aandacht: 
hoe worden de effecten van alle projecten tezamen gemonitord, en hoe gaat men om met eventuele 
onvoorziene schade? Ten slotte zijn we nieuwsgierig naar de resultaten van de nog lopende 
natuuronderzoeken. 
 
3. Participatie: betrokkenheid omwonenden en andere stakeholders in planvorming, eerlijke 

verdeling lusten en lasten en streven naar (min.) 50% lokaal eigendom. 
  
In het uitnodigingskader worden verschillende mechanismen beschreven waarmee de (financiële) 
opbrengsten van de energieprojecten van waarde kunnen zijn voor het gebied en de lokale 
gemeenschap, waaronder een streven naar minimaal 50% lokaal eigenaarschap. Dit juichen we van 
harte toe. Wat ons inziens nog ontbreekt, is een nadere uitwerking van de werkwijze waarmee 



initiatiefnemers dit onderdeel goed kunnen invullen. Een goede en volledige uitvraag van de lokale 
behoefte aan aandelen, eigendomsbewijzen en andere participatievormen (ook voor mensen met 
een krappere beurs) is essentieel om de financiële participatie goed vorm te geven. 
 
Wij vragen aandacht voor bovengenoemde drie aspecten en we hopen dat ze worden meegenomen 
in de verdere ontwikkeling van deze plannen. Indien gewenst denken we graag mee over de 
uitvoering.  
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
Namens de Natuur en Milieufederatie Utrecht 
 


