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RAADSINFORMATIEBRIEF 

20R.00784 

 

 

 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 1 september 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder De Weger 
  

Portefeuille(s)  : Energie 

Contactpersoon : A. Berkheij 
Tel.nr. : 8910 

E-mailadres : berkheij.a@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Raadsvoorstel Visie en uitnodigingskader Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop vastgesteld door de 
gemeenteraad van Utrecht 

 

Kennisnemen van: 
 

Het besluit van 9 juli 2020 van gemeente Utrecht over het vaststellen van de Visie en uitnodigingskader 
Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop.  

Inleiding: 
Gemeente Utrecht heeft op 4 februari 2019 aan haar gemeenteraad laten weten bezig te zijn met het 
ontwikkelen van een visie en uitnodigingskader om van de polders Rijnenburg en Reijerscop een 
energielandschap te maken. In de ontwikkelingsfase van deze plannen is de gemeenteraad van Woerden, 
als buurtgemeenten, gevraagd om input, welke na 6 juni 2019 is geleverd. In de reactie van gemeente 
Woerden gaf zij aan belang te hechten aan een grotere afstand tussen de lintbebouwing en potentiele 
windmolens. Na deze inventarisatieronde is gemeente Utrecht aan de slag gegaan om een voorstel te 
maken voor de gemeenteraad welke voor 9 juli 2020 voorlag aan de gemeenteraad van gemeente Utrecht.  

 

Kernboodschap: 

Gemeente Utrecht heeft op 9 juli 2020 het raadsvoorstel ‘’Visie en uitnodigingskader Energielandschap 
Rijnenburg en Reijerscop’’ vastgesteld. Het voorstel zoals deze is vastgesteld is terug te vinden via het 
IBABS van gemeente Utrecht. Het besluit is te vinden onder agendapunt 13 en 14: 
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Utrecht/4853a65e-d6a5-4760-80f2-cc59ae3dbd16 

 

In het voorstel welke op 6 juni 2019 voor reactie bij de gemeenteraad van Woerden lag werd gesproken 
over een minimale afstand van 250 meter tussen woningen op lintbebouwing en potentiele windmolens. IN 
het vastgestelde plan is deze afstand verhoogd naar 500 meter.  
 

Voor meer informatie verwijs ik u door naar de website van gemeente Utrecht: 
https://www.utrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht-gemeente-utrecht/gemeenteraad-akkoord-met-
energielandschap-rijnenburg-en-reijerscop/  

 

Financiën: 
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Vervolg: 
 

Inwoners kunnen in de planningsfase reageren. Hierover kunt u meer vinden via: 
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/energie/duurzame-energie-in-rijnenburg-en-

reijerscop/  

Bijlagen: 
 

 

 

 

 

 

Secretaris Burgemeester 

  

M.H. Brander V.J.H. Molkenboer 
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