Amendement Reactiebrief inzake Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop gemeente
Utrecht (19R.00358)
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 6 juni 2019, gehoord de beraadslaging,
wijzigt het voorliggende raadsbesluit inzake Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop gemeente
Utrecht (19R.00358) als volgt:
De raad besluit
De conceptbrief aan het college van burgemeester en wethouders van Utrecht, d.d. 3 april
2019 met als kenmerk 445445/20190326/HK volledig te laten vervallen en te vervangen door
de als bijlage 1 bijgevoegde brief.
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Geachte heer / mevrouw,

Op 4 april 2019 ontvingen wij uw brief, d.d. 3 april 2019 met uw kenmerk 4445445/20190326/HK
waarin u ons informeert over het concept voorstel en uitnodigingskader op hoofdlijnen voor de
tijdelijke invulling van het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop. Wij stellen het op prijs dat u
ons om een inhoudelijke reactie vraagt. In deze brief gaan wij in op het uitnodigingskader en de visie
van het college van Woerden op het energielandschap.
Verkenning energielandschap
In de rapportage “Energietransitie regio U16 – een verkenning van energiegebruik en potenties”
opgesteld in het kader van de regionale energiestrategie is duidelijk dat de energievraag van uw
gemeente groter is dan dat er potentieel opgewekt kan worden. Het zal voor de gemeente Utrecht een
enorme uitdaging worden om wat betreft warmte en energie, zelfvoorzienend te worden. Wij begrijpen
daarom dat u o.a. Rijnenburg als energielandschap en optie voor de opwekking van warmte en
energie onderzoekt. Daarmee neemt uw gemeente de verantwoordelijkheid in de regionale
energietransitie en stelt uw gemeente voor om een belangrijke bijdrage te leveren aan de opgave die
uit het concept klimaatakkoord op de regio afkomt.
Het college van Woerden spreekt echter haar zorg uit over uw snelle handelen, het participatieproces
en de keuze voor juist dit gebied.
Snelle handelen
Met uw energieplannen voor het landschap Rijnenburg en Reijerscop loopt u voor op landelijke en
provinciale besluitvorming. U stelt voor om in de polders Rijnenburg en Reijerscop energie op te
wekken door middel van het aanleggen van zonnevelden en het plaatsen van windturbines. Wellicht
dat er in de nabije toekomst andere en betere manieren van energie opwekking mogelijk zijn. Nu de

Klimaatwet door de Eerste Kamer is aangenomen zal de landelijke overheid niet lang kunnen wachten
om met grootschalige plannen voor energie opwekking te komen. Hoe wij daarop regionaal
aanvullend in onze energie- en warmtebehoefte kunnen voorzien, daarover zouden wij graag vooraf
met u, in RES U10/U16 verband in overleg treden. Door uw keuze voor zonnepanelen en windturbines
maakt u een keuze voor energie opwekking met een lage dichtheid. Vanwege het gebrek aan ruimte
in ons volle land is het opwekken van energie met een hoge dichtheid wellicht verstandiger. Ook dat
zou wat ons betreft een punt van bespreking in RES U10/U16 verband moeten zijn.
De aanleg van zonnevelden en windturbines in de polders Rijnenburg en Reijerscop heeft impact op
de omgeving binnen onze gemeente. Vanwege het grote ruimte oppervlak dat noodzakelijk is voor de
aanleg van zonnevelden wordt de druk voor andere grote projecten, zoals woningbouw verlegd naar
omliggende gemeenten waaronder Woerden. Daarnaast vormen zonnevelden een belemmering voor
de landbouw en schaden ze het aanzien van het open polderlandschap in het Groene Hart. In lijn met
de Omgevingswet zouden wij, voordat u start met de procedures en aanleg van dit energielandschap,
graag met de gemeente Utrecht in gesprek gaan over hoe zij de grote vraagstukken met betrekking tot
woningbouw en energie opwekking in regionaal verband ziet.
De impact van windturbines is groot. Windturbines grijpen in op het bestaande open polderlandschap
en zorgen voor grote overlast voor de omwonende mensen en dieren (w.o. vogels en insecten). Wij
vragen aan u om bij de inrichting van het energielandschap planschade en overlast te voorkomen.
In uw uitnodigingskader geeft u aan dat windturbines ten minste op een afstand van 800 meter van de
meest nabij gelegen woonwijk moeten staan en dat gebruik gemaakt dient te worden van geluidarme
windturbines. In het recente verleden werd voor de toen gangbare, veel kleinere windmolens, als norm
een afstand van 2000 meter tot woonwijken aangehouden. Voor de huidige, veel grotere windturbines,
verkleint u de afstand tot woonwijken tot 800 meter. Alvorens u hiertoe over gaat willen wij eerst met u
in Regionaal Energie Strategie (RES) verband afspraken maken over kaders voor een normering van
een windturbine-woonwijk afstand. U loopt hierop nu vooruit.
Daarnaast zouden wij graag zien dat de gemeente Utrecht alle woningen binnen het betreffende
gebied als woonwijk aanmerkt en bewoners van o.a. de polder Reijerscop op dezelfde wijze tegemoet
treedt als de bewoners van de overige aangrenzende woonwijken. Ook geeft u aan dat de
geluidsbelasting voor de woningen de Europese richtlijnen voor geluid van de WHO niet mag
overschrijden. Daarnaast geeft u aan dat er een protocol voor klachtenafhandeling en
beheersmaatregelen moet zijn en dat bewoners van de polders invloed moeten hebben om hinderlijke
situaties te voorkomen. Verder dienen initiatiefnemers jaarlijks openbaar te rapporteren over de
veroorzaakte geluidsbelasting en slagschaduw. Wij hechten vooraf belang aan een openbare
rapportage over de te verwachten geluidsbelasting en slagschaduw èn dat in het definitieve
uitnodigingskader geen onderscheid wordt gemaakt tussen bewoners van de gemeente Utrecht en
bewoners van omliggende gemeenten. Daarnaast hechten wij in het belang van onze inwoners veel
waarde aan tussentijdse geluids- en slagschaduwrapportages.
Participatie en deelname in projecten
Wij gaan er van uit dat, in lijn met de Omgevingswet, bij het ontwikkelen van concrete projecten, een
participatieproces plaats vindt door initiatiefnemers en dat de gemeente Utrecht hierop toeziet. Daarbij
vinden wij het van belang dat bij bewoners ook het gevoel bestaat dat zij daadwerkelijk hebben
kunnen participeren en dat hun inbreng invloed heeft gehad op de uiteindelijke plannen en
besluitvorming. Daar waar dat naar mening van de omwonenden op dit moment nog onvoldoende
heeft plaatsgevonden zien wij graag dat dit alsnog gebeurt.
Aanvullend hecht het college van Woerden er waarde aan dat omwonenden en grondeigenaren van
omliggende gemeenten op gelijke wijze als omwonenden en grondeigenaren uit de gemeente Utrecht
kunnen meedelen in de opbrengst uit het omgevingsfonds en sociale grondvergoedingen, en
gecompenseerd worden voor overlast. Het college van Woerden staat positief tegenover het
uitgangspunt dat gestreefd wordt naar ten minste 50% lokaal eigendom en lokale zeggenschap bij de
voorgestelde projecten. Het college van Woerden gaat er vanuit dat bewoners, omwonenden en
ondernemers uit omliggende gemeenten op gelijkwaardige wijze kunnen investeren in en deelnemen
aan deze energiecoöperatie(s).

Keuze voor juist dit gebied
De polders Rijnenburg en Reijerscop vormen samen een prachtig landschappelijk gebied. Een gebied
waar woningbouw gepland staat. Het door de gemeente Utrecht voorgestelde energielandschap heeft
daardoor maar een tijdelijk karakter. Het college van Woerden vraagt zich dan ook af hoe duurzaam
het is om voor een beperkte periode van nog geen tien jaar (planning en realisatie nemen ook al
enkele jaren in beslag), dit energielandschap aan te leggen. Tevens vragen wij ons af of dergelijke
korte termijn energie oplossingen wenselijk zijn binnen een langdurige Regionale Energie Strategie?
Gezien de grote woningbouwbehoefte in de regio, vragen wij ons af waarom de gemeente Utrecht er
niet voor kiest om in dit gebied begint met het (laten) bouwen van duurzame woningen? Wel staan wij
als gemeente positief tegenover uw plannen voor waterberging in de polders. Het draagt langdurig bij
aan de doelstellingen voor klimaatadaptatie.
Wij vragen ons af wat uw visie op bodemdaling en CO2 uitstoot uit het veen, in de betreffende
polders, is? De slappe bodemgesteldheid in de polders Rijnenburg en Reijerscop is ongeschikt voor
zware belasting en zwaar transport. Graag worden wij als gemeente Woerden op korte termijn door de
gemeente Utrecht geïnformeerd over hoe u de aanvoer van zwaar materiaal wilt organiseren en of dit
over Woerdens grondgebied zal verlopen? Ook is een aantal boerderijen in dit gebied rijksmonument
en erg gevoelig voor verzakking en trillingen.

Belang van zorgvuldige afweging in ruimtelijk economisch programma
De gemeente Utrecht en de regio U10 staan de komende jaren voor grote opgaven op gebied van
wonen, mobiliteit, economie en het effect van de realisatie van deze opgaven op het landschap. In
regionaal verband werken 16 gemeenten samen aan het opstellen van het ruimtelijk economisch
programma (REP). Hierin moet voor vijf opgaven een gezamenlijke visie voor de toekomstige
ontwikkeling van de regio gevormd worden.
In de regio U10 is er behoefte aan 100.000 nieuwe woningen. Deze woningen zullen tot 2030 met
name in en rondom steden gebouwd worden. De polder Rijnenburg is een gebied dat met de juiste
ontsluiting uitermate geschikt is om een groot deel van deze woningbouwopgave te realiseren. In de
polder Rijnenburg komen daardoor verschillende opgaven samen. Wij vragen uw college daarom bij
het ontwikkelen van de polders Rijnenburg en Reijerscop rekening te houden met de daadwerkelijke
bouw van woningen in Rijnenburg. De realisatie van plannen van het pauzelandschap mag
woningbouw in Rijnenburg op de (middel)lange termijn niet belemmeren of vertragen. Daarmee zou u
namelijk de woningbouwdruk op omliggende gemeenten vergroten. Wij gaan er van uit dat mogelijke
knelpunten tussen mobiliteit, woningbouw en energielandschap besproken zullen worden in het kader
van het regionaal ruimtelijk-economisch programma.
Wij wensen u succes met het vervolg van de procedure. Wij roepen u op zorgvuldig om te gaan met
de belangen van burgers, omliggende gemeenten en de regio, aangezien de regio meerdere grote
opgaven heeft, die elke gemeente afzonderlijk niet kan oplossen. Zorgvuldige procedures en een
realistische planning zijn daarbij nu en in gezamenlijkheid (regio U10/U16) van het grootste belang.
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