
 

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 gemeenteraad besluit: 

Het huidige besluit als volgt te wijzigen:  

1. In te stemmen met het versturen van de brief (19U09378) door het college aan de gemeente 

Utrecht met in achtneming van de volgende tekstuele wijzigingen en aanvullingen in de brief. 

 

a. De tekst onder ‘uitnodigingskader voor zon en wind’ wordt gewijzigd in: 

Het college van Woerden heeft geen voorkeur voor een van de voorgestelde scenario’s.  

De aanleg van zonnevelden heeft een beperkte zichtbaarheid op de omgeving binnen onze gemeente. 

Ten aanzien van de aanleg van zonnevelden is het uitgangspunt van de gemeente Woerden dat 

plaatsing hiervan in de bebouwde omgeving voorrang krijgt en dat goede landbouwgrond niet in 

aanmerking komt. Mits goed in het landschap ingepast is de zichtbaarheid, overlast en hinder van 

zonnevelden voor de omgeving hooguit beperkt aanwezig. Onze gemeenteraad maakt zich echter wel 

zorgen over het verlies van groene ruimte en landschappelijke kwaliteit juist ook in relatie tot 

belangrijke aspecten als voedselproductie, biodiversiteit, afname insecten, opname van CO2 en als 

belangrijkste de productie van zuurstof onze eerste levensbehoefte. Het is aan uw raad om hierin een 

afweging te maken, onze aanbeveling is het om hierbij vooral ook het potentieel van zon-op-daken 

ten volle te benutten en te zoeken naar nieuwe innovatieve vormen van opwekking van energie uit 

zon binnen het bebouwd gebied.  

De zichtbaarheid van windturbines is groter, de windturbines grijpen in op het bestaande open 

polderlandschap. Wij vragen aan u om bij de inrichting van het energielandschap de mogelijke 

toekomstige ontwikkelingen op het gebied van windenergie in aangrenzende gebieden van Woerden 

niet te beperken en mogelijke planschade te voorkomen. In uw uitnodigingskader geeft u aan dat 

windturbines ten minste op een afstand van 800 meter van de meest nabijgelegen woonwijk moeten 

staan en dat gebruik gemaakt dient te worden van geluidarme windturbines. 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 belang aan de openbare rapportage over de veroorzaakte geluidsbelasting en 

slagschaduw en dat in het definitieve uitnodigingskader geen onderscheid wordt gemaakt tussen 

bewoners van de gemeente Utrecht en bewoners van omliggende gemeenten. Voorts vragen wij uw 



 

nadrukkelijke aandacht voor eventuele overlast voor de bewoners in Reijerscop en vragen u te 

overwegen hun belangen als ‘woonwijk’ mee te wegen en niet als ‘zelfstandige woningen’. 

b. De tekst op pagina 3 van de brief wordt gewijzigd in: 

Ondanks de inzet van de gemeente Utrecht om een uitgebreid en zorgvuldig proces te doorlopen, 

constateert het college van Woerden dat het niet gelukt is om alle inwoners van Woerden te 

bereiken. Dit levert ook bij ons gesprekken op met inwoners en de gemeenteraad over de wijze 

waarop de participatie met inwoners is ingericht. Het college betreurt dit, tegelijk toont dit nogmaals 

het belang van draagvlak aan bij de energietransitie. 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 van het grootste belang. Wij wensen u succes met het vervolg van de 

procedure. 
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