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Wijkbericht  juni 2018 

 

Tweede werkbijeenkomst zonne- en/of windenergie in 
Rijnenburg-Reijerscop: 30 juni a.s. 
 
Hoe kunnen we duurzame, grootschalige energieproductie met zonnepanelen en/of windmolens 
inpassen in het landschap en dat combineren met andere activiteiten in Rijnenburg en Reijerscop? In 
opdracht van de gemeenteraad van Utrecht zijn bewoners en omwonenden (ook uit omliggende 
gemeenten), initiatiefnemers, het ontwerpbureau Bosch Slabbers, belanghebbenden en de gemeente 
Utrecht hiermee aan de slag gegaan. Eind 2018 neemt de gemeenteraad van Utrecht een besluit over 
minimaal vier onderscheidende scenario’s voor het energielandschap. In de aanloop hier naartoe kunt 
u meedenken en ideeën aandragen tijdens een reeks van werkbijeenkomsten die vanaf mei worden 
georganiseerd. 

 
Op zaterdag 30 juni a.s. vindt de tweede 
werkbijeenkomst plaats. U bent van harte 
uitgenodigd om tussen 10.00 en 14.00 uur langs 
te komen in NBC Congrescentrum in Nieuwegein. 
U hoeft zich niet aan te melden. De bijeenkomst 
biedt gelegenheid om u te laten informeren over 
het proces en ideeën aan te dragen voor het 
verder uitwerken van de schetsen van het 
energielandschap. 
 
 
Datum: zaterdag 30 juni 2018 
Tijd: inloop van 10.00 tot 14.00 uur 
Locatie: NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1,  
Nieuwegein 

Wat kunt u verwachten? 
De opzet van de werkbijeenkomst is grotendeels 
hetzelfde als de eerste werkbijeenkomst. Tijdens 
deze tweede werkbijeenkomst kunt u zich laten 
informeren over het proces, de verschillende 
schetsen van scenario’s en over eventuele 
effecten van scenario’s. U kunt vragen stellen en 
in gesprek gaan met initiatiefnemers, 
ontwerpers, experts en medewerkers van de 
gemeente. Ook kunt u net als de vorige keer zelf 

ideeën aandragen en uw mening over de 
scenario’s kenbaar maken. 

Naar aanleiding van de eerste werkbijeenkomst 
van 17 mei 2018 zijn initiatiefnemers, het 
ontwerpbureau en de gemeente Utrecht aan de 
slag gegaan om de scenario’s aan te passen en 
verder uit te werken. Hiervoor maken zij gebruik 
van de opmerkingen en ideeën die tijdens de 
eerste werkbijeenkomst zijn verzameld en de 
gesprekken die worden gevoerd met 
verschillende belangengroepen. De resultaten 
daarvan worden gepresenteerd tijdens de tweede 
werkbijeenkomst. 

Naast de verder uitgewerkte en aangepaste 
scenario’s die u tijdens de eerste 
werkbijeenkomst heeft kunnen zien, is er ook 
een nieuw scenario uitgewerkt door een aantal 
voormalige leden van de uitwerkingsgroep.  

Vervolgproces 
Net als bij de eerst werkbijeenkomst gebruiken 
we de input die we hier ophalen voor de verdere 
uitwerking van de scenario’s. Na de tweede 
werkbijeenkomst gaan initiatiefnemers en 
ontwerpers aan de slag met het verfijnen van de 



scenario’s voor het energielandschap. De 
resultaten koppelen zij terug tijdens een derde 
werkbijeenkomst, waar u ook weer van harte 
welkom bent. Deze bijeenkomst zal na de zomer 
van 2018 plaatsvinden. De datum en locatie van 
deze derde werkbijeenkomst worden op een 
later moment bekend gemaakt, onder andere via 
onze website en nieuwsbrief. 

Na derde werkbijeenkomst 
Het streven is dat er in de tweede helft van 2018 
minimaal vier onderscheidende scenario’s liggen 
voor een energielandschap in Rijnenburg-
Reijerscop. De gemeenteraad van Utrecht heeft 
gevraagd in deze scenario’s een balans te 
zoeken tussen energieopbrengst, ruimtelijke 
waarden, ecologische- en natuurwaarden, 
functies in het gebied, financiële participatie en 
het beperken van hinder.  

 

 

De gemeenten van Montfoort, Nieuwegein, 
Woerden en IJsselstein worden in staat gesteld 
desgewenst een reactie te geven op de 
uitgewerkte scenario's voordat deze voor 
besluitvorming worden aangeboden aan de 
gemeenteraad van Utrecht. Naar verwachting 
neemt de gemeenteraad van Utrecht eind 2018 
een besluit. 
 
Meer informatie 
Wilt u meer informatie over de aanleiding, 
achtergrond en het proces, kijk dan op de 
website: www.utrecht.nl/rijnenburg. 
 
U kunt zich hier ook aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief waarmee we u op de hoogte houden 
van de laatste ontwikkelingen. 
Vragen? 
 
Heeft u vragen naar aanleiding van dit 
wijkbericht, of omdat u niet naar de 
werkbijeenkomst kon komen, stuur dan een mail 
naar: duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl. 

http://www.utrecht.nl/rijnenburg

