
RAADSINFORMATIEBRIEF 
18R.00259 

g e m e e n t e 
W O E R D E N 

Van college van burgemeester en wethouders 

Datum 8 mei 2018 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Haring 

Portefeuille(s) : duurzaamheid 

Contactpersoon : F. van Zandbrink 

Tel.nr. : 8935 

E-mailadres : zandbrink.f@woerden.nl 

Onderwerp: 

Energielandschap Rijnenburg-Rijerscop Utrecht 

18R.00259 

Kennisnemen van: 

Het proces en de besluitvorming van de gemeente Utrecht voor de verkenning van een samenhangend 
Energielandschap in Rijnenburg en Rijerscop 

Inleiding: 

In 2016 heeft de gemeenteraad van Utrecht besloten om te verkennen welke mogelijkheden er zijn op het 
gebied van opwekking van duurzame energie in het gebied Rijnenburg-Rijerscop. De uitwerking van 
scenario's vindt sindsdien plaats en naar verwachting zal de Utrechtse gemeenteraad in de 2 e helft van 
2018 een besluit worden voorgelegd. 

Kernboodschap: 

Achtergrond 
Op korte- en middellange termijn zal geen woningbouw plaatsvinden in Rijnenburg. Deze situatie biedt 
ruimte voor initiatiefnemers om -samen met andere belanghebbenden zoals bewoners, omwonenden en 
grondeigenaren - te verkennen welke mogelijkheden er zijn op het gebied van opwekking van duurzame 
energie. Een aantal partijen heeft plannen om windturbines te plaatsen en zonnevelden in het gebied aan 
te leggen. Om alle initiatieven een platform te bieden en tot een samenhangend plan te komen, heeft de 
gemeente Utrecht stadsgesprekken met de regio georganiseerd. De uitkomsten van de stadsgesprekken 
zijn vervolgens, samen met een startnotitie voor een energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop, ter 
besluitvorming voorgelegd aan de Utrechtse gemeenteraad. Hieronder is te zien waarbinnen gezocht wordt 
naar mogelijkheden om grootschalig duurzame energie op te wekken. 
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Op 6 juli heeft de Utrechtse gemeenteraad de Startnotitie energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop 
vastgesteld. In dit raadsbesluit is tevens een motie aangenomen waarin de gemeenteraad het college 
verzoekt om de gemeenten van Montfoort, Nieuwegein, Woerden en IJsselstein in staat te stellen 
desgewenst een reactie te geven op de uitgewerkte scenario's voordat deze voor besluitvorming worden 
aangeboden aan de Utrechtse gemeenteraad. Gemeenteraadsleden van omliggende gemeenten kunnen 
tijdens werkbijeenkomsten als toehoorder aanwezig zijn. De wethouders van de buurgemeenten worden 
door gemeente Utrecht op de hoogte gehouden. 

Participatie 
Gemeente Utrecht voert de regie over het participatieproces. Zij hebben een onafhankelijke 
procesbegeleider aangesteld die het participatieproces in goede banen moet leiden. Uitgangspunt voor dit 
proces is dat iedereen mee kan doen. Elke mate van betrokkenheid vraagt een andere tijdsinvestering en 
kent een eigen mate van vrijblijvendheid. Uitwerking en verdieping vindt plaats door een uitwerkingsgroep 
van belanghebbenden, een ontwerpgroep en een initiatievengroep die samen de scenario's van begin tot 
einde ontwikkelen. De groepen wisselen hun gedachten uit in de werkateliers. 
Bewoners uit het Woerdense deel van Rijerscop zijn in het najaar 2017 uitgenodigd te participeren in de 
uitwerkingsgroep. Hiervan is geen gebruik gemaakt. De bewoners kunnen zich aanmelden voor de 
nieuwsbrief en lokale werkbijenkomsten bijwonen om te reageren op tussentijdse resultaten uit de 
werkateliers. 

Organisatie ontwerpproces 
De uitwerkingsgroep bestaat uit circa vijftien bewoners, agrariërs en omwonenden, maar ook recreanten en 
andere belanghebbenden. De leden van deze groep zijn op persoonlijke titel aanwezig en 
vertegenwoordigen geen groepering of buurten. De uitwerkingsgroep bespreekt wegingscriteria, brengt de 
effecten van mogelijke scenario's in kaart en geeft een definitieve beoordeling aan de scenario's. Voor het 
verbeelden van de scenario's voor het energielandschap huurt de gemeente Utrecht een extern 
ontwerpbureau in. Dit bureau vormt samen met de gemeente Utrecht, in haar rol als ruimtelijke regisseur, 
de ontwerpgroep. De derde groep is de initiatiefgroep waarin de initiatiefnemers zitten. Zij doen voorstellen 
voor grootschalige energieopwekking, die rekening houden met een levensvatbare business case, 
technische uitwerking, mogelijkheid tot (gefaseerde) woningbouw na 2030 en financiële participatie. Het 
ontwerpproces vindt plaats in de werkateliers en is gericht op het stimuleren van een werkbare 
(constructieve) en productieve (doelgerichte gedachtewisseling tussen belanghebbenden, ledereen kan 
meedenken door georganiseerde werkbijeenkomsten bij te wonen. Raadsleden van de gemeente Woerden 
kunnen tijdens deze bijeenkomsten als toehoorder aanwezig zijn. Tijdens de werkbijeenkomsten worden de 
reacties gepeild op de tussentijdse resultaten uit het werkatelier. Deze worden vervolgens weer 
teruggekoppeld aan de drie werkgroepen. 
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Financiën: 

Geen financiële consequenties. 

Vervolg: 

Het is nog onbekend hoe het energielandschap er uit gaat zien en welke plekken worden aangewezen als 
voorkeurslocatie voor de inrichting van het landschap. Tijdens de ontwerpfase zal hier meer zicht op 
komen. Alle belanghebbenden kunnen meedenken door de werkbijeenkomsten bij te wonen. De 
raadsleden van Woerden kunnen tijdens deze bijeenkomsten als toehoorder aanwezig zijn. De eerste 
werkbijeenkomst vindt 17 mei plaats tussen 16.00 en 21.00 uur in De Schalm, Oranjelaan 10, De Meern 
Utrecht. Een tweede werkbijeenkomst vindt na het zomerreces plaats, als de scenario's zijn uitgewerkt. 
Omliggende gemeenten kunnen een schriftelijke reactie op deze scenario's geven. Deze reacties worden 
meegenomen in de besluitvorming van de Utrechtse gemeenteraad. 

Bijlagen: 

N.v.t. 

De secretaris, ster, 

drs. M.H.J. van 
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