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Zonne- en/of windenergie in Rijnenburg/Reijerscop

Luister, denk en doe mee!
Hoe kunnen we duurzame, grootschalige energieproductie met zonnepanelen en/of windmolens
inpassen in het landschap en dat combineren met andere activiteiten in Rijnenburg en Reijerscop?
In opdracht van de gemeenteraad van Utrecht werken we minimaal vier verschillende scenario’s uit.
Bewoners en omwonenden (ook uit omliggende gemeenten), initiatiefnemers, ontwerpers,
belanghebbenden en de gemeente Utrecht gaan hiermee aan de slag. Dat gebeurt onder leiding van
een onafhankelijke procesbegeleider. In de tweede helft van 2018 neemt de gemeenteraad van
Utrecht een besluit over deze scenario’s.

Luister, denk en/of doe mee!

Gemeente Utrecht nodigt u uit deel te nemen aan

dit proces. Dat kan op verschillende manieren,

van heel intensief meewerken tot betrokkenheid
op afstand.

Elke mate van betrokkenheid vraagt een andere
tijdsinvestering van u:
•

Blijf op de hoogte: abonneer u op de digitale
nieuwsbrief en volg het nieuws op de

website www.utrecht.nl/rijnenburg

•

Ga in gesprek: kom langs op het wekelijkse

Er is een beperkt aantal plaatsen

beschikbaar.

Aanmelden kan tot en met 14 november

2017.

Wilt u meer weten over het ontwerpproces en de
verschillende manieren waarop u hierbij
betrokken kunt zijn?

Op deze momenten en locaties kunt u ons

vragen stellen:

inloopspreekuur (kijk voor locatie en data op

onze website).

•

Denk mee: lever uw inbreng voor de
scenario’s tijdens één van de

werkbijeenkomsten bij u in de buurt. Deze

vinden ’s avonds plaats en duren maximaal 2
uur.

•

Ga mee de diepte in: doe mee aan de

Waarom duurzame energie produceren?

ontwerpers en initiatiefnemers). De

landen internationale afspraken ondertekend.

2017 tot de zomer van 2018. Het gaat om

tot nul in 2050. In Nederland is de opwekking

werkatelliers van de uitwerkingsgroep (met
bijeenkomsten vinden plaats van december
meerdere avonden doordeweeks en op

zaterdag overdag.

Doet u hieraan mee, dan verwachten we dat
u in principe bij alle sessies aanwezig bent.

In het Klimaatakkoord in Parijs hebben 171

Samen willen zij de CO2-uitstoot terugdringen
van elektriciteit verantwoordelijk voor 50% van

de C02-uitstoot. We staan dus voor de opgave
alternatieven te vinden waarmee we op een

duurzame wijze grootschalig energie kunnen

produceren.

Verspreidingsgebied:
Circa 15.500 adressen in Rijnenburg, Reijerscop, Veldhuizen, De Meern, Galecop, Batau, IJsselveld,
Woerden, Montfoort

Utrecht.nl

Proces tot nu toe

Website en nieuwsbrief

aangewezen als ‘pauzelandschap’: in ieder geval

(tussentijdse) resultaten en actueel nieuws kijkt

Het poldergebied Rijnenburg/Reijerscop is

Voor meer informatie over het proces,

tot 2030 worden hier geen woningen gebouwd.

u op de website www.utrecht.nl/rijnenburg.

voor grootschalige duurzame energieproductie.

nieuwsbrief over de ontwikkelingen in

De gemeenteraad van Utrecht ziet hier ruimte

Na de oproep van de gemeenteraad hebben zich

verschillende initiatiefnemers gemeld met ideeën

Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale
Rijnenburg en Reijerscop.

voor de productie van zonne- en windenergie.

Meer informatie

In stadsgesprekken met bewoners, gebruikers en

wijkbericht, stuur dan een mail naar:

betrokkenen uit de regio, in maart-april 2017, is

besproken hoe en onder welke voorwaarden dit

wordt uitgewerkt. Met als resultaat de

‘startnotitie’ die de Utrechtse gemeenteraad in
juli 2017 heeft vastgesteld. Op basis van deze
startnotitie worden nu verschillende varianten

voor het ‘energielandschap’ ontworpen.

Hebt u vragen naar aanleiding van dit
duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl.

