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Geachte collegeleden, 

  

 
 

 

 

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, de visie van 
het college van Woerden op het energielandschap en de zorgen die spelen in onze raad. Tijdens de 
raadsbehandeling bleek dat veel gemeenteraadsleden in Woerden zeer bezorgd zijn dat inwoners 
nauwelijks of niet bij het maken van de plannen betrokken zijn geweest. Ook heeft het 
energielandschap naar mening van een deel van de raad te veel impact op het landschap, de 
biodiversiteit en op het woongenot van inwoners van met name Harmelen en Reijerscop. Een 
minderheid van de raad heeft daarom voorkeur voor scenario 1, zonder windturbines. Een 
meerderheid van de raad kan zich vinden in het voorstel van het college om geen voorkeur voor een 
scenario uit te spreken. 
 
Energielandschap als belangrijke bouwsteen 
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. Wij begrijpen daarom dat u inzet op 
het inrichten van het pauzelandschap Rijnenburg als energielandschap. 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. 
 
Uitnodigingskader voor zon en wind 

Ten aanzien van de aanleg van zonnevelden is overlast en hinder voor de omgeving hooguit beperkt 
aanwezig, mits zonnevelden goed in het landschap zijn ingepast. Daarnaast is het onze aanbeveling 
om binnen bestaand stedelijk gebied het potentieel van zon-op-daken ten volle te benutten. 



 
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. Tevens vragen wij u om mogelijke planschade voor bewoners van Woerden 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 overlast voor de bewoners in zowel het Harmelense als Utrechtse deel 
van Reijerscop en vragen u te overwegen hun belangen als ‘woonwijk’ mee te wegen en niet als 
‘zelfstandige woningen’. Wat betekent dat we u vragen een afstand van 800 meter in plaats van 400 
meter tot windturbines in acht te nemen. 

 

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. 
 
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). 
 
Landschap, groen, recreatie en waterberging 
In de door u voorgestelde scenario’s voor een energielandschap is ruimte voor de ontwikkeling van 
landschap en groen, de ontwikkeling van watergebonden natuur en de ontwikkeling van nieuwe 
recreatieve routes. Wij hechten grote waarde aan deze ontwikkelingen, zeker waar ze aansluiten op 
het regionale netwerk. 
 
Uw plan voor de aanleg van een roeibaan heeft onze instemming. Een dergelijke grote waterpartij 
heeft meerdere, ook regionale, voordelen. Zoals de naam al suggereert heeft het een sportieve en 
recreatieve functie. Daarnaast is een grote waterpartij ook geschikt voor waterberging in natte en 
droge perioden. De roeibaan draagt daarmee in belangrijke mate bij aan de doelstellingen voor 
klimaatadaptatie. 
 
Wij roepen uw gemeente op om met de aanleg van natuur, recreatie en de roeibaan zo snel mogelijk 
aan de slag te gaan. U geeft in uw uitnodigingskader aan dat dergelijke voorzieningen deel uitmaken 
van het aanbod dat partijen kunnen doen aan uw gemeente om het energielandschap te realiseren. 
Door voor dit uitgangspunt te kiezen bestaat de kans dat dergelijke kosten-intensieve maatregelen 
financieel niet haalbaar blijken of laat gerealiseerd worden. Naar onze mening moeten dergelijke 
voorzieningen eerst of ten hoogste gelijktijdig met de aanleg van het energielandschap gerealiseerd 
worden. 
 
  



Belang van zorgvuldige afweging in ruimtelijk economisch programma 
De regio U10 staat de komende jaren ook voor andere 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 een voor deze 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 worden tot 2030 met 
name in bestaand stedelijk gebied gebouwd. 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 het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop rekening te houden met de 
daadwerkelijke bouw van woningen in Rijnenburg vanaf 2030. Wij gaan er van uit dat mogelijke 
knelpunten tussen mobiliteit, woningbouw en energielandschap besproken zullen worden in het kader 
van het ruimtelijk-economisch programma. 
 
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 en omliggende gemeenten bij het vervolgproces voor Energielandschap Rijnenburg en 
Reijerscop. Zorgvuldige procedures en een realistische planning zijn daarbij van het grootste belang. 
Wij wensen u succes met het vervolg van de procedure. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders,
 
 
 

De secretaris 
 
 
 
drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA 
  
 

 

De burgemeester, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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