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Informatieavonden over locaties vier windmolens en voortgang 
onderzoeken energielandschap Rijnenburg en Reijerscop 
 

Rijne Energie sloot eerder deze week een grondcontract voor een vierde 
windturbine. Hierdoor wordt het Utrechtse energielandschap uitgebreid en zal er 
significant meer duurzame elektriciteit worden opgewekt. In mei organiseert het 
consortium twee inloopavonden en een excursie naar een windpark zodat 
geïnteresseerden vragen kunnen stellen en geïnformeerd worden over het 
energielandschap. 

 

Inloopavonden voor omwonenden op 11 en 12 mei, excursie naar windpark op 16 mei 

 

Op woensdag 11 en donderdag 12 mei organiseert Rijne Energie inloopavonden om 

geïnteresseerden te informeren over de voortgang van het energielandschap en de vier beoogde 

locaties van de windmolens in Rijnenburg en Reijerscop. Ook kunnen belangstellenden vragen stellen 

over een groot deel van de milieuonderzoeken en wat de windmolens voor hen en de omgeving 

betekenen. De voorziene windmolens en zonneweiden wekken energie op voor tot 37.000 

huishoudens. 

 

 

 

Inloopavonden over milieuonderzoeken op 11 mei in De Meern en 12 mei in Nieuwegein 

Op woensdagavond 11 mei vindt de inloopavond plaats van 19:30-21:30 uur in Zalencentrum De 

Schalm (Oranjelaan 10, De Meern). Op donderdagavond 12 mei 19:30-21:30 uur vindt de inloopavond 

plaats in Zalencentrum De Partner (Nedereindseweg 401a, Nieuwegein-Batau). Geïnteresseerden 

kunnen zelf langs stands lopen waar ze informatie krijgen over onder andere geluid, slagschaduw en 

uitzicht. Belangstellenden moeten zich wel opgeven. Voor locatie De Meern kan dit tot uiterlijk 

maandag 9 mei 17:00 en locatie Nieuwegein-Batau tot dinsdag 10 mei 17:00 via https://rijne-

https://rijne-energie.nl/info-avonden/


energie.nl/info-avonden/. Ook is het mogelijk om tot dinsdag 17 mei aan te melden voor een 

informatieavond via Zoom op donderdag 19 mei 19:30-21:30. 

 

Excursie naar Windpark Deil op 16 mei 19:30-21:00 

Rijne Energie organiseert daarnaast een excursie naar Windpark Deil op 16 mei om 19:30 uur. Dit 

windpark heeft veel overeenkomsten met het beoogde energielandschap Rijnenburg en Reijerscop. 

Deelname is gratis, aanmelden kan tot vrijdag 13 mei 17:00 via https://rijne-energie.nl/info-avonden/. 

Belangstellenden kunnen daarbij aangeven of ze met eigen vervoer gaan of om 19:00 met een bus 

vanaf Muziekcentrum Azotod in De Meern willen meerijden.  

 

 

Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop 

Gemeente Utrecht en Rijne Energie werken aan een energielandschap ten zuiden van de A12 en ten 

westen van de A2. De gemeente organiseert de procedures rondom het ruimtelijk plan en Rijne 

Energie vraagt de vergunningen aan voor het energielandschap. De verwachting is dat, als de 

gemeenteraad het ruimtelijk plan goedkeurt, het energielandschap op zijn vroegst in 2024 kan worden 

aangelegd. Voor meer informatie over het proces: www.utrecht.nl/rijnenburg.  

 

Over Rijne Energie 

Rijne Energie is door gemeente Utrecht geselecteerd als initiatiefnemer voor windmolens en 

zonnevelden in Rijnenburg en Reijerscop. Rijne Energie bestaat uit de inwonercoöperaties Rijne 

Energie en De Windvogel, Eneco en BHM Solar. Lid worden van Rijne Energie kan via https://rijne-

energie/lid-worden.  

 

=========================================================================== 

Noot voor de redactie 

Meer informatie over energielandschap Rijnenburg en Reijerscop kunt u vinden op 

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/energie/duurzame-energie-in-rijnenburg-en-

reijerscop/.  

 

Voor meer informatie over het consortium Rijne Energie en de plannen: Joost Brinkman, +31 6 12 60 

30 53, joost@rijne-energie.nl  
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