PERSBERICHT Buren van Rijnenburg en Reijerscop, 4 maart
2019
De BVRR heeft in onderstaand persbericht mededeling gedaan over de uitkomst van
onze Kieswijzer, waarbij de politieke partijen zich hebben uitgesproken over onze
geponeerde stelling:
“Om een substantiële bijdrage te leveren aan opwekking van hernieuwbare energie in

Rijnenburg en Reijerscop met de minst mogelijke schade is een keuze voor een
scenario met alleen zonne-energie de beste keus. Deze keus is duurzaam en geeft veel
minder hinder voor mens en dier dan de andere scenario’s met zeer hoge
windturbines”
Kieswijzer Buren van Rijnenburg en Reijerscop

Utrecht, 4 maart 2019

Meerdere partijen spreken zich uit voor alleen zonne-energie in Rijnenburg
Met het oog op de komende Provinciale Staten verkiezingen heeft Buren van Rijnenburg
en Reijerscop (BVRR) politieke partijen gevraagd zich uit te spreken over de toekomst van
de polders Rijnenburg en Reijerscop.
In een Raadsbrief van de gemeente Utrecht van 4 februari 2019 stelt het College, dat zij
dit voorjaar buurgemeentes en de provincie om een reactie wil vragen op de scenario’s
van het Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop.
“Het uitstel van de standpuntbepaling van het Utrechtse College is ons inziens geen
excuus om geen standpunt in te nemen vóór de verkiezingen”, zo schrijft Buren van
Rijnenburg en Reijerscop in haar brief van 11 februari 2019 aan de politieke partijen. “Een
keus voor windenergie op dit moment vinden wij onverantwoord met ernstige gevolgen
voor de huidige en toekomstige bewoners van de polders en vele omwonenden buiten de
polders en bovendien strijdig met de aanvankelijke afspraken die zijn gemaakt in het
raadsbesluit van 6 juli 2017”.
BVRR heeft partijen gevraagd te reageren op de volgende stelling:
“Om een substantiële bijdrage te leveren aan opwekking van hernieuwbare energie
in Rijnenburg en Reijerscop met de minst mogelijke schade is een keuze voor een
scenario met alleen zonne-energie de beste keus. Deze keus is duurzaam en geeft
veel minder hinder voor mens en dier dan de andere scenario’s met zeer hoge
windturbines.”
ONEENS:

Groen Links, D66 en Christen Unie

EENS:

CDA, VVD, PVV, SGP, 50PLUS, SP, lokale partijen U26 en DENK

Geen keuze:

PvdA, PVDD en Forum voor Democratie

De volledige reacties van deze partijen kunt u vinden in een aparte Bijlage.(“Reacties van
politieke partijen Provinciale Staten Utrecht op STELLING van Buren van Rijnenburg en
Reijerscop”)
Eerder heeft Provinciale Staten van Utrecht in meerderheid op 5 november 2018
aangedrongen om “de planontwikkeling van de polders Rijnenburg en Reijerscop integraal
inhoud en vorm te geven waarin op de beschikbare 1100 ha groen en recreatie wordt
gecombineerd met duurzame woningbouw en winning van schone energie”
Die gewenste combinatie met woningbouw is het beste te realiseren met een keuze voor
zonne-energie. Zonnepanelen zijn flexibel en kunnen eventueel op daken van woningen
worden gelegd. Windturbines hebben een exploitatietijd van minimaal 20 jaar met een
aanloopperiode van 4 jaar en zullen bij een besluit in 2019 er minimaal tot 2043 staan, wat
woningbouw onmogelijk maakt.
In het Raadsbesluit van 6 juli 2017 van de gemeente Utrecht en kaderstellend voor de
gevraagde uitkomst werd gevraagd om een integrale planning, maar deze afspraak is niet
na gekomen. De BVRR dringt er op aan dat partijen in de Provincie die hen steunen hun
invloed gaan aanwenden om de ontwikkeling in de gewenste richting bij te sturen.
Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij u naar onze website www.bvrr.nu
(Nieuwsbrief BVRR van 21 januari 2019)
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