PAUZE LANDSCHAP RIJNENBURG VERANDERT IN LANGDURIG ENERGIE LANDSCHAP

Helaas hebben wij het afgelopen proces als frustrerend en de huidige voorstellen voor de
wijkpresentatie als zo onvoldoende ervaren, dat wij besluiten om op te stappen uit de
uitwerkingsgroep.
Bij de aanvang werd duidelijk, dat het proces niet makkelijk zou worden, omdat het raadsbesluit
weliswaar om 4 scenario’s vroeg, maar niet aangaf hoeveel energie opbrengst verwacht werd noch
heldere kaders voor woningbouw en overlast voor bewoners en omwonenden. Maar ieder van ons
ging er voor om een juiste mix te vinden voor een tijdelijke oplossing.
Echter de stem van de initiatiefnemers (met name windenergie) is zo dominant geworden dat de
huidige voorstellen nu voor ons niet meer verdedigbaar zijn.
De hoogte van de windmolens is nog steeds niet duidelijk, maar twee keer de Dom-toren lijkt
aannemelijk. Hierin wordt geen afweging gemaakt in energie-opbrengst en hindereffecten. De
afspraak voor doorrekening op worst case scenario’s (en dus niet alleen de wettelijke kaders) is nog
steeds niet geëffectueerd en wordt in twijfel getrokken. Er wordt met verschillende maten gemeten;
een extra energiestation is niet mogelijk in het geval van zonnevelden, maar voor het bijplaatsen van
extra windmolens blijkt het ineens wel te kunnen!
Alternatieven die win-win kunnen zijn, worden niet eens meegenomen of snel weggewuifd, zoals:
•
•
•

zonnevelden in de vervuilde plas
tijdelijke oplossingen waarbij de tzt te bouwen huizen de energie voorziening voor zichzelf en
andere delen van Utrecht overnemen
geïntegreerde zonnepanelen in een brede geluidswal

Kanttekeningen van de uitwerkingsgroep worden voor kennisgeving aangenomen, zonder
duidelijkheid over waarom er niets mee wordt gedaan. Zorgen op het gebied van slagschaduw,
geluidsoverlast (inclusief laag frequent), woning waarde impact en ecologische gevolgen worden
niet weggenomen maar juist gevoed. De maximale energieopbrengst binnen de wettelijke richtlijnen
staat telkens voorop. Andere aspecten zijn daaraan ondergeschikt; van een integrale aanpak is al
helemaal geen sprake.
De huidige scenario’s zijn (op een na) allemaal voor een minimale periode van 30 jaar en worden
daarmede als duurzaam bestempeld, dit staat haaks op de vraag van een pauzelandschap tot 2030.
De voorliggende scenario’s en het proces van totstandkoming kunnen niet op enthousiasme rekenen
bij de meeste leden van de uitwerkingsgroep. Toch wordt dit wel zo geventileerd naar de
buitenwereld, w.o. raadsleden! Er wordt bewust een verkeerd beeld geschetst.
Wij willen onze naam er niet aan verbinden en hebben daarom besloten de uitwerkingsgroep te
verlaten.
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