<...partij> Gemeenteraad Utrecht
t.a.v. XXXXXX, lijsttrekker
per mail verstuurd aan <.....>
De Meern, 15 januari 2018
Betreft: Rijnenburg en Reijerscop
Geachte heer/mevrouw <....>,
Als belangengroep Buren van Rijnenburg / Reijerscop (BVRR) maken wij ons zorgen
over de hinder die mogelijke plaatsing van windmolens zal veroorzaken voor de huidige
en toekomstige bewoners van Rijnenburg en voor de omwonenden in De Meern /
Veldhuizen en gemeentes Nieuwegein, Ijsselstein, Woerden en Montfoort en het gehele
Leidsche Rijngebied. Het is een kwetsbaar stedelijk gebied waar toekomstige
woningbouw is gepland vanaf 2030. Mogelijke windmolens zouden gerealiseerd
kunnen worden vanaf 2022. Met een afschrijvingsperiode van 15 jaar staan de molens
toekomstige woningbouw in het gebied daarom in de weg. Bovendien is door de recente
ontwikkelingen de prijs van windenergie op zee sterk gedaald en is daarom participatie
in wind op zee nu een beter alternatief dan bouw van nieuwe windmolens op land.
Wij vragen politiek partijen zich uit te spreken voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Vanuit Buren van Rijnenburg / Reijerscop leggen wij de volgende vraagstelling aan u
voor:
Voorkom hinder van windmolens voor de huidige en toekomstige inwoners van
Rijnenburg/Reijerscop en omwonenden. Participeer in wind op zee!
De Buren (zie ook www.bvrr.nu) zijn o.a. voorstanders van wind op zee, en steunden
daarom de actie met een stelling van het Burger Initiatief Stop de Bouw van
Windmolens op Land. Het overzicht van de standpunten en achtergrondinformatie
vindt u hier https://www.bvrr.nu/voorkom-hinder-van-windmolens.
Wij maken onze eigen kieswijzer over dit onderwerp , en willen daarom graag een
reactie van de lokale politieke partijen. Wij hebben tevens de recente informatie over de
scenario’s die thans worden besproken en willen graag een afspraak met u of een
woordvoerder over dit onderwerp.
Wij zullen hierover binnenkort contact met u opnemen want uw standpunt terzake is
zeer relevant voor onze achterban
Met vriendelijke groet, namens de Buren van Rijnenburg en Reijerscop,
<contactpersoon Buren van Rijneburg en Reijerscop per politieke partij actief in de
gemeente Utrecht>

