Windturbines in Utrechtse polders achterhaald
Het plan om windturbines te plaatsen in de polders Rijnenburg en Reijerscop langs de
A12, direct naast De Meern en Nieuwegein, is achterhaald. Uit nieuwe studies blijkt dat
nieuwe windturbines op land niet meer nodig zijn om de klimaatdoelen te halen. Ook met
alleen zonne-energie kunnen de klimaatdoelen worden gehaald.
Bij het Energieakkoord uit 2013 werden de doelstellingen voor windturbines op land van
bovenaf per provincie verplicht opgelegd. Maar bij het nieuwe Klimaatakkoord 2019 is dit
niet meer het geval. Van de op te wekken hernieuwbare energie tot 2030 wordt 60%
opgewekt door wind op zee! De overige 40% moet worden opgewekt in 30 regio’s via
Regionale Energie Strategieën. De keuze (zon of wind) moet steeds passend zijn in de
lokale situatie en er moet worden gestreefd naar maatschappelijk draagvlak.
De verschuiving ten gunste van wind op zee en zonne-energie op land is het resultaat van
technologische ontwikkelingen. In een rapport van Berenschot (april 2020) staat:
“successen en de kostendalingen van vooral wind op zee leidt in het Klimaatakkoord en
andere plannen tot een forse toename van het verwachte windvermogen”...“Voortdurende
kostendaling van zonnepanelen leidt tot hogere prognoses. Daarnaast is gerekend met de
ontwikkeling naar hogere rendementen van zonnepanelen”.
Uit de Tussentijdse rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de 27
regio’s die plannen hebben ingeleverd samen met 50 TWh al ruimschoots het nationale
doel van 35 TWh groene stroom overtreffen.
Een groot deel van de plannen bestaat uit bestaande projecten en projecten in de pijplijn.
Hierbij was de verhouding nog 2/3 windenergie en 1/3 zonne-energie. Maar bij de nieuwe
plannen kiezen drie op de vier regio’s voor zonne-energie.
Logisch want dit levert géén horizonvervuiling, géén geluidsoverlast en géén slagschaduw
op en is dus niet belastend voor omwonenden.
Met name Groen Links wil dogmatisch in Rijnenburg en Reijerscop windturbines
doordrukken. Niet nodig en niet passend want de windturbines blokkeren de toekomstige
bouw van 25.000 woningen voor de komende 25 jaar. Door onnodig vast te houden aan
windturbines ondermijnen Groen Links, D66 en ChristenUnie in Utrecht het draagvlak voor
de energietransitie en frustreren ze de woningbouw, juist nu die beiden zo hard nodig zijn.
De huidige initiatiefnemers voor het energielandschap in de polders komen nu slechts met
een schamel bod van drie, in plaats van de beoogde acht, windturbines en 28 ha in plaats
van de beoogde 230 ha zonne-energie. De opbrengst is slechts goed voor het
energieverbruik van 20.000 huishoudens in plaats van de beoogde 80.000. Bijna alle
grondbezitters weigeren mee te werken aan de plannen zolang de windturbines niet van
tafel gaan.
Samen met projectontwikkelaars en grondbezitters pleiten bewoners voor een alternatief.
De turbines moeten van tafel en het compromis is zonne-energie in combinatie met
woningbouw, groen en recreatie.
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