Rondvraag van de fractie Inwonersbelangen in de Raadsvergadering van 2706-2019
Eind van deze middag bereikte ons een bijzonder bericht van uit de buurtschap
Reijerscop in Harmelen gemeente Woerden.
Utrecht heeft een gebiedsmanager aangesteld om te trachten de energie
plannen van de gemeente Utrecht onder inwoners van Woerden op een
verkeerde manier te beïnvloeden.
De vragen van Inwonersbelangen zijn:
1. Is het bekend dat deze gebiedsmanager opereert op het grondgebied
van de gemeente Woerden?
2. Zo ja met welke opdracht is deze persoon op pad gestuurd?
3. Zo nee zou de wethouder contact willen opnemen met de collega in
Utrecht dat Woerden ernstig bezwaren heeft met deze manier van
opereren?
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UTRECHT - VVD en CDA zijn verontwaardigd over het plan van de gemeente
Utrecht om de polder Rijnenburg vol te bouwen met zonnepanelen en windmolens, in
plaats van woningen. De regeringspartijen eisen nu van minister Ollongren dat zij
Utrecht dwingt om de locatie voor woningbouw te gebruiken.
CDA-Kamerlid Erik Ronnes noemt het bij RTL Nieuws "onbestaanbaar als een links
college in Utrecht de voorkeur geeft aan zonneweides, in plaats van nieuwbouw'.
"Mensen hebben nú een dak boven hun hoofd nodig, dat tegelijkertijd betaalbaar is.
Leg die panelen er desnoods bovenop."
RIJNENBURG EN REIJERSCOP

Utrecht wil de polders Rijnenburg en Reijerscop voorlopig inrichten als
energielandschap. Er zouden zo'n elf windmolens en 227,5 hectare aan
zonnepaneelvelden in de polders moeten komen. Pas in 2030 moet er worden
gebouwd.
De plannen rond de polders zijn niet onomstreden. Binnen de Utrechtse politiek, bij
omwonenden en bij buurgemeenten bestaan nog altijd grote bezwaren tegen de
plaatsing van windmolens en zonnepanelen.
Zo wil D66 in de Utrechtse gemeenteraad minder windmolens en meer woningen en
maakt Woerden zich grote zorgen over de impact op het landschap. De
gemeentes Nieuwegein en IJsselstein vrezen de overlast van de windturbines.

