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Geachte heer, mevrouw,
Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in uw gemeenteraad op 30 juni 2016, heeft u motie
‘Bouwpauze in Rijnenburg’ (M107) aangenomen. In deze motie wordt uitgesproken dat Rijnenburg (een
poldergebied ten zuiden van de rijkswegen A12 en A2) een zogenaamd ‘pauzelandschap’ is, wat
betekent dat er op korte- en middellange termijn geen woningbouw zal plaatsvinden. Deze situatie
biedt ruimte voor grondeigenaren, initiatiefnemers en projectontwikkelaars om te verkennen welke
mogelijkheden er zijn op het gebied van opwekking van duurzame energie.
Recent hebben diverse partijen zich gemeld bij de gemeente als initiatiefnemer voor de mogelijke
realisering van duurzame energie opwekking in en nabij Rijnenburg. Met deze brief willen wij u
informeren over deze initiatiefnemers en over de wijze waarop het college van B&W met deze
initiatieven om wil gaan. Hiermee geven we een vervolg aan uw aangenomen motie (M107).
Bekende initiatieven
Energiebedrijf Eneco ziet kansen voor windenergie op een aantal locaties in en nabij Rijnenburg. Het
plan van Eneco moet nog verder worden geconcretiseerd door het bedrijf. De initiatiefgroep ‘Rijne
Energie’ is enkele maanden geleden gestart en bestaat uit leden van vier energiecoöperaties,
samenwerkend met bewoners van Rijnenburg, omliggende buurten, maatschappelijke organisaties en
bedrijven. Deze initiatiefgroep geeft aan mogelijkheden te zien voor grootschalige duurzame energie
voor en door de Utrechters waarbij gedacht wordt aan zowel zonne-energie als windenergie in
Rijnenburg. Deze plannen moeten nog verder worden uitgewerkt door de initiatiefgroep. Een private
ontwikkelaar is bezig om een zonneweide te realiseren. Deze partij heeft daarvoor al een concrete
kavel in Rijnenburg op het oog. De marktkopgroep Rijnenburg (een samenwerking van een aantal
ontwikkelaars met een grondpositie in het gebied) overweegt om mogelijkheden voor tijdelijke
zonneweiden, vooruitlopend op toekomstige woningbouw, te gaan verkennen. Tot slot is
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Rijkswaterstaat bezig met een verkenning naar de plaatsing van zonnepanelen op hun eigen
grondgebied bij knooppunt Oudenrijn.
Ambitie Utrecht
Het college staat positief tegenover de initiatieven omdat deze bijdragen aan de ambitie van de stad
voor grootschalige duurzame energie (vastgelegd in het Energieplan Utrecht) en passen in de eerder
vastgestelde motie. Aandachtspunt uit het Coalitie Akkoord is de zorg voor een goede verdeling van de
‘lusten en de lasten’ op het gebied van windenergie. Het afwegingskader tussen enerzijds het aantal
Utrechtse afnemers van duurzame energie en anderzijds het belang van direct omwonenden moet in
balans zijn en daarom is (financiële) participatie van groot belang. Om alle initiatieven een platform te
bieden en te komen tot een samenhangend plan stelt het college van B&W voor om een ‘stadsgesprek
met de regio’ (vanwege de ligging van het gebied nabij Nieuwegein en IJsselstein) te initiëren over
grootschalige duurzame energieopwekking in Rijnenburg.
Opzet stadsgesprek
De gemeente treedt op als facilitator en regisseur van het ‘stadsgesprek met de regio’. Dit sluit goed
aan bij de afspraken uit het Energieplan Utrecht waarbij de gemeente zich vooral faciliterend opstelt bij
initiatieven. De initiatiefnemers zullen hun plannen zelf verder moeten concretiseren. De organisatie en
uitwerking van het gesprek organiseert de gemeente in samenwerking met de initiatiefnemers en de
grondeigenaren in Rijnenburg.
De gemeente wil een zo breed mogelijk publiek de ruimte geven om mee te praten tijdens het
‘stadsgesprek met de regio’. De deelnemers aan het stadsgesprek die we zullen uitnodigen zijn (naast
de initiatiefnemers en de grondeigenaren) de direct omwonenden uit zowel de stad Utrecht als de
omliggende gemeenten. Daarnaast kunnen geïnteresseerden (burgers en bedrijven) in duurzame
energie zich aanmelden voor het gesprek. De leden van uw raad zijn op voorhand uitgenodigd. Ook de
leden van de gemeenteraden van Nieuwegein en IJsselstein worden uitgenodigd. De gemeenten
Nieuwegein en IJsselstein zullen bestuurlijk en ambtelijk worden betrokken, evenals de provincie
Utrecht en belangenorganisaties.
De direct betrokkenen (initiatiefnemers, grondeigenaren en bewoners van Rijnenburg) worden
geïnformeerd nadat deze brief aan u is verstuurd. In januari 2017 volgt de brede uitnodiging aan
partijen zoals hierboven beschreven.
De hoofdvraag voor het ‘stadsgesprek met de regio’ is: ‘Hoe komen we in Rijnenburg (gedurende de
‘pauzetijd’ voor het gebied) tot grootschalige duurzame energieopwekking?’ Deelvragen en
onderwerpen die daarbij onder meer aanbod komen zijn: Hoe willen we financiële participatie
vormgeven? Welke voorkeuren zijn er bij de verschillende ruimtelijke varianten? Hoe moet een
ruimtelijk traject eruit zien? Hoe komen we tot synergie/meerwaarde in het gebied (bijvoorbeeld
energieopwekking in combinatie met recreatieve invulling)? Wat moet onderzocht worden en hoe moet
het participatieproces vormgegeven worden?
Vanuit de gemeente Utrecht wordt een aantal uitgangspunten meegegeven voor het ‘stadsgesprek met
de regio’. Zo is voor de gemeente financiële participatie (voor omwonenden/geïnteresseerde
Utrechters) een belangrijk thema dat aan bod moet komen. Daarnaast zal de gemeente een aantal
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ruimtelijke kaders meegeven in de discussie. Dit gaat over de ruimtelijke inpassing van mogelijkheden
voor duurzame energie opwekking in het gebied. Voorbeelden hiervan zijn: lijnopstellingen voor
windturbines, zonering voor recreatieve invulling (bijvoorbeeld een roeibaan) en toekomstige
ontwikkelingen, archeologie en cultuurhistorische waarden van het gebied. Dit ruimtelijke kader zal
vooraf aan het ‘stadsgesprek’ met de regio worden uitgewerkt.
Stadsgesprek met de regio en vervolgstappen
Een goede voorbereiding van een ‘stadsgesprek met de regio’ vergt enige maanden. Het voorstel is dat
medio maart 2017 het stadsgesprek kan plaatsvinden. De uitkomsten van het gesprek, inclusief een
advies van het college van B&W, zullen voor het zomerreces van 2017 worden voorgelegd aan de
gemeenteraad. In dit voorgestelde raadsbesluit zal tevens een procesvoorstel over het ruimtelijk traject
(zoals mogelijk een MER-studie en herziening Bestemmingsplan, etc.) worden uitgewerkt.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris

de burgemeester
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