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Kiezersbedrog en windmolen-gedram: nog vier jaar voortmodderen
Het gepresenteerde coalitieakkoord benoemt het aanpakken van de wooncrisis en het
aanpakken van de klimaatcrisis tot twee van de drie prioriteiten naast de prioriteit voor het
tegengaan van ongelijkheid. Bij nadere analyse blijven de aanpak van de wooncrisis en
klimaatcrisis steken in mooie woorden. Toekomstige woningbouw in Rijnenburg wordt
opnieuw op de lange baan geschoven. “De bouw zal niet voor 2035 starten”.
D66, PvdA en Student & Starter beloofden in de verkiezing te gaan bouwen in Rijnenburg.
Heel stellig betoogd maar er komt niets van terecht.
Gedraai en kiezersbedrog wat ons betreft.
Rijnenburg wordt nog even “toegevoegd aan de RSU 2040”, maar de RSU 2040 is gericht
op binnenstedelijke woningbouw met OV-verbindingen gericht op binnenstedelijke locaties.
Hiermee heeft men in de afgelopen jaren niet de gewenste aantallen woningen gehaald en
binnenstedelijk bouwen blijkt vooral hele dure en kleine appartementen op te leveren.
De aanpak van de klimaatcrisis blijft hangen in tot nu toe weinig realistische
beleidsvoornemens. De coalitie wil “alle mogelijkheden benutten voor duurzame
energieproductie binnen gemeentegrenzen”. Men houdt vast aan “het maximaal mogelijke
aantal windmolens”. En men dreigt als overheid zo nodig te zullen ingrijpen met “actief
grondbeleid en onteigening”. Van Hooijdonk heeft eerder steeds gezegd daar niet toe te
zullen overgaan.
De Gemeente heeft een uitnodigingskader opgesteld om energiecoöperaties de kans te
geven in Rijnenburg en Reijerscop plannen te ontwikkelen. Vrijwel geen grondeigenaar wil
meewerken aan windturbines dichtbij bestaande en toekomstige woningen. Als
noodsprong maakte de gemeente zelf twee eigen grondstukjes beschikbaar die overigens
veel te klein zijn voor grote windturbines. De gemeente ondersteunt Rijne Energie, stuurt
en helpt financieel. En dreigt nu zelfs met onteigeningsprocedures. Maar geld in de
begroting is hiervoor niet opgenomen.
Omwonenden en grondeigenaren worden niet gehoord en serieus genomen. Het vorige en
nieuwe college wil windmolens gewoon kost wat kost doordrammen. De regels worden
opnieuw tijdens de wedstrijd veranderd. Het pauzelandschap wordt veranderd in een
permanent energielandschap. Niks inspraak niks burgerparticipatie.
Men sluit nog steeds de ogen voor de realiteit. Zonder medewerking van grondeigenaren
en projectontwikkelaars zijn de plannen met 8 windturbines van 270m hoog niet
uitvoerbaar. En zolang de dreiging van windturbines er is komt er nauwelijks grond voor
grootschalige energieopwekking via zon beschikbaar. Met een groot zonnepark wek je
veel meer op dan met vier of acht windturbines.
En waarom is er nog steeds zo’n lage doelstelling voor Zon op Dak in 2030? Het doel is
168 GWh in 2030 op grote daken (dit is 25% van de capaciteit), terwijl er al voor 101 GWh
is gerealiseerd of goedgekeurd. Dit doel kan worden aangescherpt naar bijvoorbeeld 37,5%
en daarmee kun je 84 GWh extra opwekken en ruim vijf niet gewenste windturbines uit de
plannen schrappen.
College luister naar omwonenden, luister naar grondeigenaren en combineer
grootschalige zonne-energieopwekking met woningbouw, goed OV, sport en recreatie.
Liever dat dan weer 4 jaar aanmodderen en procederen.
Namens Buren van Rijnenburg en Reijerscop (www.bvrr.nl)
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Vernieuwende aanpak van woningcrisis ontbreekt
De vage afspraken in het coalitieakkoord over ontsluiting en toekomstige woningbouw in
Rijnenburg betekenen weinig goeds voor de vele woningzoekenden die hadden gehoopt
op een krachtige en vernieuwende aanpak van de woningcrisis. Van de verkiezingsbelofte
van D66 die voor de verkiezingen beloofde dat voor 2030 de eerste woningen in
Rijnenburg zouden zijn gerealiseerd is weinig terug te vinden. Heldere afspraken of
beleidsvoornemens voor realisatie van de toekomstige woningbouw op korte termijn
ontbreken in het coalitieakkoord. De nieuwkomers PvdA en Student en Starter helpen de
geslonken oude coalitie van Groen Links, D66 en Christen Unie aan de noodzakelijke
meerderheid in de raad, maar kennelijk zijn zij er niet in geslaagd om noodzakelijke
vernieuwingen af te spreken op het cruciale punt van woningbouw. Utrecht blijft met dit
coalitieakkoord nog vier jaar voortmodderen met een weinig succesvolle strategie gericht
op uitsluitend binnenstedelijke woningbouw. Dit komt maar traag van de grond en
resulteert veelal niet in de noodzakelijke betaalbare nieuwe woningen zoals we zien in de
Merwedekanaalzone.
Gemiste kans voor goede OV-ontsluiting van Rijnenburg
Een belangrijke noodzakelijke eerste stap voor toekomstige verstedelijking van Rijnenburg
is een goede OV-ontsluiting. De recente Ontwerpstudie Rijnenburg (23-2-2022) schetst
een aantal nieuwe perspectieven voor een goede OV-ontsluiting van Rijnenburg. De
vorige coalitie had voor het eerdere concept van het Wiel geen steun gekregen in Den
Haag. Dit concept was verbonden aan de strategie van binnenstedelijke ontwikkeling. De
Ontwerpstudie Rijnenburg kiest nadrukkelijk voor een andere strategie gericht op de
ontsluiting van Rijnenburg door verbinding te leggen met het Centraal Station via
Papendorp of via Westraven.
De geprojecteerde nieuwe Merwedelijn kan vanaf Westraven worden doorgetrokken als
snelle lightrail lijn in westelijke richting over de A2 naar Rijnenburg. Reizigers vanuit
Rijnenburg maar ook uit Nieuwegein en IJsselstein kunnen dan in Westraven tevens
aansluiten op de geprojecteerde Waterlinielijn naar Utrecht Science Park (USP). Voor een
dergelijk concept lijkt er bovendien wel de nodige steun te krijgen uit Den Haag. Rutte IV
heeft immers voorgesteld dat het geld dat wordt uitgespaard door het niet verbreden van
de A27 bij Amelisweerd kan worden gebruikt voor de noodzakelijk ontsluiting van
Rijnenburg. De nieuwe coalitie zou dus een snelle subsidieaanvraag naar Den Haag
moeten sturen. Ook hier lijkt men te blijven vasthouden aan oude plannen die inmiddels
achterhaald zijn.
Onuitvoerbare plannen voor duurzame energieopwekking
Het grootste deel van de Utrechtse duurzame energieopwekking, zoals vermeld in de
Regionale Energie Strategie (RES), is gepland in Rijnenburg en Reijerscop. Echter
grondeigenaren en projectontwikkelaars weigeren hun medewerking te geven aan het
beoogde “energielandschap” omdat de geplande windturbines niet zijn te combineren met
toekomstige woningbouw. Zonder medewerking van grondeigenaren zijn de plannen
onuitvoerbaar. Volgens de ingediende plannen bij de RES zou Utrecht met 8 windturbines
120 GWh en met 230 ha zon160 GWh aan duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop
opwekken. Echter de plannen van Rijne Energie c.s. blijven steken op 4 turbines (waarvan
2 op te kleine gemeente perceeltjes van slecht 75 meter breed) en slechts 8 ha. aan
zonne-energie. De perceeltjes zijn te klein voor de beoogde grote turbines met een rotor
diameter van 180 meter. Bovendien is inmiddels bekend geworden dat er in de komende
vier jaar tot 2026 onvoldoende net capaciteit is.
De nieuwe coalitie lijkt vast te houden aan Groen Links wethouder Lot van Hooijdonk die
haar ogen sluit voor de realiteit en halsstarrig vasthoudt aan onuitvoerbare plannen.

