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Plan van Energie-U voor zonneveld Meijewetering
Een groep bewoners uit Terwijde heeft samen met Utrechtse energiecoöperatie Energie-U een plan gemaakt
voor een zonneveld op bedrijventerrein De Wetering. Energie-U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd
voor het plaatsen van 1440 zonnepanelen. Het plan is gemaakt in samenwerking met waterschap De Stichtse
Rijnlanden. Als de gemeente het plan goedkeurt, wordt het zonneveld in 2021 gebouwd. De zonnepanelen
kunnen genoeg elektriciteit opwekken voor bijna 150 huishoudens in de buurt. Als bewoner of eigenaar van
een klein bedrijf, kunt u meedoen en profiteren van zonne-energie.
In Utrecht stappen we over op duurzame
energie. Zonne-energie is daar een
belangrijke vorm van. We willen zoveel
mogelijk daken benutten om zonnepanelen te plaatsen. Ook maken we
ruimte voor de ontwikkeling van
zonnevelden. Zo werken we aan een
prettige en gezonde stad voor iedereen.
Geschikte locatie
Een van de mogelijke locaties voor zonnestroom projecten in Utrecht, is een stuk
gemeentegrond aan de Meijewetering. De
strook van ongeveer 50 bij 200 meter ligt
naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Er kan niet op worden gebouwd, omdat er
gas- en waterleidingen onder de grond
liggen. Op grote delen kunnen wel
zonnepanelen staan. Op de luchtfoto is
met blauwe vlakken aangegeven waar.
Zonnepanelen voor de buurt
Een deel van de opgewekte zonnestroom
gaat straks naar de rioolwaterzuivering
van het waterschap.
Het merendeel van de zonnepanelen verkoopt
Energie-U aan bewoners en kleine bedrijven in de
buurt. Dat gebeurt via een zogeheten ‘postcoderoos’
regeling. Het gaat om het gebied met de postcodes
3451, 3454, 3528, 3541, 3543 en 3544.
Heeft u vragen, of al interesse? Dan kunt u mailen
naar meijewetering@energie-u.nl.

Vergunningaanvraag bekijken
Voordat de gemeente het besluit neemt om een
vergunning te verlenen voor het plan voor zonneveld
Meijwetering, ligt het concept van de
omgevingsvergunning met de daarbij horende stukken
zes weken ter inzage.
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Wilt u het plan en de aanvraag bekijken?
Stuur een e-mail naar bekendmakingen@utrecht.nl
met de volgende gegevens:
het kenmerk: HZ_WABO-20-11383, uw naam, adres
en telefoonnummer, en welke informatie u wilt inzien.
Wij mailen u dan de juiste stukken.
U kunt ook naar het Stadskantoor komen. Maak
hiervoor een afspraak via:
www.utrecht.nl/contact/afspraak-maken.
Wilt u een zienswijze indienen?
Een zienswijze indienen kan binnen de
zienswijzetermijn. Dit kan online (met DigiD) via
www.utrecht.nl/omgevingsvergunningzienswijze. Als u
schriftelijk uw zienswijze wilt indienen per brief, stuur
uw zienswijze dan naar het College van burgemeester
en wethouders, p/a Vergunningen, Toezicht en
Handhaving, Afdeling Vergunningen, Postbus 8406,
3503 RK Utrecht. In de zienswijze staat in elk geval:
uw naam, adres, telefoonnummer, datum en
handtekening, het kenmerk: HZ_WABO-20-11383 en
uw zienswijze op het voorgenomen besluit (waarom u
voor of tegen bent).
Wilt u meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
projectleider Iriena Bouwkamp, via telefoonnummer
14 030 of iriena.bouwkamp@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij
Wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, of via
telefoonnummer 14 030.
Meer informatie over het project zelf vindt u op:
www.energie-u.nl/meijewetering.
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