
Aan mw. L. van Hooijdonk, 

Wethouder Duurzaamheid en Milieuregels, en de Gemeenteraad  van Utrecht en Nieuwegein

20 april 2017, Nieuwegein  en Utrecht

Geachte wethouder, geachte raden,

Momenteel wordt op uw initiatief een proces doorlopen om versneld te komen tot kaders en 

randvoorwaarden voor Duurzame Energieopwekking (met zon- en wind) in de polder Rijnenburg.. 

Namens Vereniging Buren van Rijnenburg i.o. delen  wij u mede dat hierdoor onrust en grote 

zorgen  is ontstaan bij veel omwonenden van deze mooie polder. Aan deze polder gaat een wordings

geschiedenis vooraf die zeer relevant is voor ons, en waarbij de status van deze polder in 2001, 

bestemmingsplannen en herijkte structuurvisies van de provincie over  het ´pauzelandschap´ idee 

van de stad Utrecht  die onrust en zorg  mede voeding geven. 1  

Nu binnenkort de opbrengst van de stadsgesprekken wordt opgeleverd door de projectgroep,  –  iets 

waarop geen inspraak mogelijk is en waarbij ook geen brede verspreiding aan alle omwonenden is 

opgenomen-  ,menen wij  u – wethouder-  en onze gekozen vertegenwoordigers  in de raden direct 

aan te moeten spreken op de procesgang ter zake.  Die (b)lijkt vooral te gaan dat windturbines hier 

(zijnde het grondgebied van de stad)  hoe dan ook moeten komen, terwijl nadrukkelijk andere delen 

van de provincie evengoed kunnen en er vele signalen zijn dat zoiets hier niet past. 

Door nu met ons en de toekomstige leden van onze vereniging in gesprek te gaan kan de gemeente 

Utrecht  het tanende vertrouwen vergroten bij onze leden.  Bijv. dat een duidelijke signaal tegen de 

bekende hinder van windmolens bij woningen , gehoor en een vervolg  gaat krijgen.  Door 

potentieel gehinderde omwonenden deze bescherming en zorg toe te zeggen (niet alleen ´ we volgen

de wet´ maar ook vanwege burgerlijk fatsoen) zijn er zeker kansen voor een duurzame energie 

ambitie (zon met name) . Maar als het sec gaat om grote windturbines in het huidige landelijke 

gebied  bij ons woon- en leefgebied,  blijft de vraag aan u gerechtvaardigd waarom dat niet (meer) 

in Harmelen , Houten of Lage Weide bleek in te passen, en hier kennelijk nu wel moet en kan. Die 

vraag is veel gesteld maar niet beantwoord of verklaard. 

Graag hebben we op  korte termijn die duidelijkheid als omwonenden en vooral wat er na de 

terugkoppeling aan de raad aan stappen is ingepland en hoe is bewonersparticipatie ten aanzien van 

een mogelijk inpassing van turbines concreet geregeld die voor Nieuwegeinse en Merenese 

gebruikers van de polder hinderlijk kunnen zijn (zie hierna waarom). 

Anders gezegd, graag horen wij van u wat de bestuurlijke planning na de terugkoppeling is 

geworden en vragen wij u een afschrift aan ons toe te sturen van het  advies aan college / raad, de 

bijbehorende startnotitie inzake het realiseren of juist niet realiseren van windturbines.  

Met vriendelijke groet,

Frans Vleugel @Nieuwegein / Henk Diemer @ De Meern Zuid  

bestuur Vereniging Buren van Rijnenburg i.o.

voor contact: famvleugel@planet.nl  en cc energiedemeernzd@gmail.com

1 De polder werd op 1 januari 2001 deel de gemeente Utrecht maar hoorde toe in het zuiden aan Nieuwegein en in het 

noorden bij de gemeente Vleuten de Meern,  die toen ook ´een stadswijk´ van Utrecht werd t..b.v. Leidsche Rijn.



De Vereniging Buren van Rijnenburg i.o. is ontstaan uit bezorgde bewoners uit de wijk Galecop en 

de Meern Zuid. Bezorgd omdat de effecten van met name windmolens op de leefbaarheid in de wijk

groot kunnen zijn en door initiatiefnemers  (met name Eneco) nog steeds terzijde worden geschoven

of gebagatelliseerd. De Meern Zuid is overigens inclusief het gebied ten zuiden van de Leidsche 

Rijn, dus ook de nieuwbouw Veldhuizen vanwege de korte afstand tot Rijnenburg.  

Ons advies aan u is dat er NIET doorgegaan kan worden met indienen van locaties  voor 

windturbines zonder dat  er zicht is op borging van de afspraken VOORAF met de directe 

omwonenden over:

◦ Objectievere cijfers metingen van voor- en nadelen van wind- versus zonne-energie 

◦ Volledige transparantie hoe u dat en de hinderaspecten hierna gaat meten en wegen.

◦ Het regelen van een onafhankelijke instituut ( RIVM ?) daarvoor zoals

▪ Geluidhinder nu en straks met name de verwachte toename van zeer lage frequentie's

bovenop het huidige lawaai van wegen, industrie en handhaving

▪ Slagschaduw  idem 

▪ Veiligheid:  turbines kunnen in brand vliegen of omwaaien

◦ Natuur-  en cultuurwaarden (en de beleving) meewegen met  kennis van nu en  die van 

straks

◦ Lasten en lusten verdeling vooraf:  goede buren zorgen voor geen hinder voor elkaar  

inclusief eerlijke toedeling van bepaalde subsidies en dto schadevergoeding in goed 

overleg. 

◦ Beleving van deze leefomgeving (horizonvervuiling): nu en straks

◦ Te verwachten  nadelige effecten inzake eventuele woningbouw na 2028 (afbraak?) 

Het is herhaaldelijk gezegd maar lijkt bestuurlijk nog niet door te dringen dat deze punten in elk 

geval  bestuurlijk ingeregeld moeten zijn met passende, complete scenario´s: 

A) er tekenen nog steeds bewoners onze petitie die de gemeente al in ontvangst heeft genomen 

tegen windmolens in Rijnenburg, maar vóór zonnepanelen. In het concept van het samenvattende 

verslag van de stadsgesprekken is hiervan echter geen melding gedaan. Nu bevatte dat concept  nog 

vele omissies of punten die niet kloppen en zullen we het verbeterde rapport nog wel krijgen. De 

bewoners die wij spreken zijn overigens niet tegen duurzame energie, maar wel tegen windmolens 

op deze plek met ongecompenseerde negatieve bij-effecten. Dit wilden zij graag met hun NEE-stem

laten weten aan gemeente Utrecht en Nieuwegein en de wethouder. 

B)  er liggen al sinds 2 februari 2017 bij u en de raad  9  op te lossen dilemma´s en 18 concrete 

zorgpunten voor het stadsgesprek, maar  hebben wij inmiddels moeten concluderen dat gesprekken 

daar geen antwoord op geven.  Wie zorgt nu ervoor dat deze open vragen alsnog worden  

opgenomen in de terugkoppeling naar de raad van Utrecht voor de GO-NO GO? 

C)  uit diverse gesprekken, recente TV documentaires maar ook uit voortschrijdend inzicht bij 

diverse politici, wetenschappers en milieudeskundigen blijkt  dat windparken het op vele 

zorgpunten lijken af te leggen tegen alternatieve vormen van duurzame energie. Rendementen bijv. 

als de windsubsidie wegvalt, en de integrale milieu schade vooraf berekend is, en ook vergoed moet

worden  (denk bijv. aan de onafhankelijke onderzoeken die gemakshalve bij de bouwer gedropt 

worden) .

 



(Hoe) Controleert de gemeente Utrecht  hierbij straks ingediende business cases voor windturbine 

initiatieven? Bij vele grootschalige kantoorpanden begin 2000 waren dat ´de marktpartijen´.  Grote 

panden staan nu leeg en lelijk te wezen,  bijv. de zgn. zichtkantoren langs de A12).  Evenzo willen 

wij  graag meer zicht hebben wat er voor u nodig is als marktpartijen een loopje nemen met 

afspraken, contracten of de wet.

Zorgen  

Op al deze punten is er nog steeds een groot gebrek aan  feiten om de samenhang te overzien van 

bovenstaande facetten.  Dat leidt bij ons tot zorgen en stress.  Want hoe stuurt u deze complexe 

transitie  (=  met welke methode en technieken)  de komende tijd aan of moet dat wiel de komende 

weken nog uitgevonden  worden?  Wij zouden dat traject dus heel graag goed uitgelegd hebben.

 Als voorbeeld nemen  we geluidhinder.  De decibels die de grootste snelwegen van het land hier 

produceren, overschrijden  de maximaal toegestane norm en daarbij komen nog de andere bronnen 

als vlieg-, industrie en straat en buren geluiden bij:  er wordt niet gemeten, maar berekend. Dat 

geluidsgolven vooral met de  wind mee verplaatsen en dat de lage frequentie daaraan toegevoegd 

worden, weten wij al lang, maar experts hebben ons nog geen eensluidend oordeel kunnen geven 

hoe zij geluid op een  bepaalde hoogte  en bij een zekere windsnelheid kunnen inpassen in de 

regels, en of het geluid van de windmolens overdag over dat van het verkeer heen gaat komen. 

Lage, brommerige geluiden kunnen flinke hinder veroorzaken, getuige ook diverse landelijke 

onafhankelijke onderzoeken:  geluidhinder is schadelijk.

Gaat u – vooraf en na het indienen van een plan van bijv. Eneco concreet onderzoek doen naar 

geluidhinder door het bevragen van de bewoners en daadwerkelijk  gedurende 24x365 uren meten?

Wat ons ook  zorgen baart is, dat de Nederlandse overheid  de Europese richtlijnen voor het plaatsen

van windmolens op land heeft geminimaliseerd. De Europese richtlijnen worden hiermee 300% 

overschreden en de vele processen die hierdoor ontstaan, en nog bij het Europese hof ter 

beoordeling liggen, kunnen straks een totaal ander licht doen schijnen op het huidige 

windmolenbeleid op land.  


