Analyse reacties 1e werkbijeenkomst Energielandschap Rijnenburg, 17-5-2018
door Buren van Rijnenburg / Reijerscop
In de Nieuwsbrief van het Energielandschap Rijnenburg is gezegd dat er 500 bezoekers
waren op de eerste werkbijeenkomst en reacties zijn gekomen van 306 personen (van wie
3 per mail en de rest met het reactieformulier).
Van de reacties zijn een aantal inhoudelijke steekwoorden opgepikt. Vreemd genoeg is er
geen weergave gemaakt van het aantal negatieve en positieve reacties per scenario. De
reacties op de scenario’s met windenergie waren juist overwegend negatief en op het
scenario Parken (alleen zonne-energie) zeer positief. Het lijkt erop dat men de bewoners
opnieuw niet serieus neemt en het doet voorkomen dat de werkbijeenkomst een succes
was. Dat was het dus niet voor de voorstanders van windmolens.
De reacties
In totaal zijn er dus 306 reacties ontvangen, maar 52 reacties hebben niets ingevuld bij de
zes scenario’s. Zij hebben alleen hun postcode en email achtergelaten en soms een
algemene opmerking gemaakt.
Er zijn dus 254 reacties gegeven op scenario’s met niet altijd op alle zes scenario’s.
In een enkel geval was het lastig om precies vast te stellen of een reactie nu positief of
negatief was. De uitkomst moet dus met een kleine marge genomen worden.

scenario
1 Energie Voorop
2 Energie Voorop+
3 De Ring
4 De Kreek
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210ha zon
227ha zon

5 5 Parken
(alleen zon)
6 Nieuw Rijnenburg 4 windm.
210ha zon
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Conclusies
De scenario’s met windturbines scoren buitengewoon negatief; de eerste drie scoren 95,
94 en 84% negatief.
Twee scenario’s met windenergie scoren 60 en 64% negatief. In scenario 4 staan de
windmolens vooral verder weg van de Meern, in scenario 6 staan ze alle vier in Reijerscop
en daarmee verder weg van Nieuwegein en IJsselstein.
Het scenario met alleen zonnevelden scoort verreweg het meest positief 88% en heeft de
meeste reacties.
Bron: Alle reactieformulieren met opmerkingen , Gemeente Utrecht

