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Rijne Energie vraagt vergunning aan voor vier
windturbines langs de A12 ten zuiden van Utrecht

Rijne Energie c.s. heeft deze zomer de vergunningaanvraag voor het
energielandschap Rijnenburg en Reijerscop ingediend. Dit
energielandschap ten zuiden van de A12 bij Utrecht brengt meer
duurzaam opgewekte energie voor Utrecht dichterbij.

De vergunningsaanvraag betreft vier windturbines met een totaal verwacht vermogen van 26
MW. De verwachting is dat deze windmolens samen evenveel elektriciteit gaan opwekken
als circa 27.000 huishoudens verbruiken. Het toekomstige energiepark kan daarmee de
productie van duurzame elektriciteit in de stad Utrecht bijna verdubbelen.

Guido van Loenen, voorzitter van de energiecoöperatie Rijne Energie zegt: "Dit is een
belangrijke mijlpaal voor Rijne Energie. In het afgelopen jaar is de noodzaak en urgentie om
duurzame energie op te wekken alleen maar toegenomen. Wind- en zonne-energie helpen
om de energierekening betaalbaar te houden, en met dit park kunnen we daar gezamenlijk,
als inwoners van Utrecht, een bijdrage aan leveren."

De gemeente beoordeelt de vergunningaanvraag het komend half jaar. Wanneer zij positief
besluiten, dan verleent de gemeente de vergunning naar verwachting midden 2023. Hierna
gaat Rijne Energie c.s. verder met de volgende stappen in de realisatie van het energiepark.
De start van de bouwwerkzaamheden staat gepland voor 2025. Wanneer de turbines
eenmaal staan is het de ambitie om de opgewekte energie lokaal te gebruiken.

Alvast ervaren hoe het eruit komt te zien
Op zaterdag 17 september, tijdens de Open Energie Dag van de Nederlandse Vereniging
voor Duurzame Energie, is het mogelijk om virtuele kennis te maken met het toekomstige
energielandschap. Rijne Energie is in de ochtend tussen 9.00 en 12.30 aanwezig op het
Mereveldplein in De Meern en van 13.30 - 17.00 op het Brusselplein in Leidsche Rijn. Hier
kunnen inwoners virtueel ervaren hoe het energiepark eruit komt te zien en wat ervan te
horen zal zijn. Naast deze ‘virtuele tour’ is het ook mogelijk om vragen te stellen.

Van, voor en door inwoners van Utrecht en omgeving
Wat in 2018 startte als idee van vier bevlogen Utrechters, is inmiddels uitgegroeid tot een
beweging van ruim 600 inwoners uit Utrecht en omgeving. Eind 2021 brachten de leden van
de coöperatie de benodigde €100.000 bijeen voor het uitwerken van de Milieu Effect
Rapportage (MER). Rijne Energie verwacht eind 2022 een tweede investeringsronde te
openen. Iedereen uit Utrecht en omliggende gemeenten kan lid worden van deze
inwonerscoöperatie: op deze manier kunnen inwoners meedenken, meedoen en
mee-investeren in duurzame energie van, voor en door inwoners van Utrecht en omgeving.

Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop
De gemeente Utrecht en Rijne Energie c.s. 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 2025 kan worden aangelegd. Voor meer informatie over het proces:
www.utrecht.nl/rijnenburg.

Over Rijne Energie
Rijne Energie c.s. is door gemeente Utrecht geselecteerd als initiatiefnemer voor de
ontwikkeling van het energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop. Rijne Energie c.s.
bestaat uit de burgercoöperaties Rijne Energie en De Windvogel, Eneco en BHM Solar.
Ruim 600 inwoners van Utrecht en omgeving zijn al lid van Rijne Energie. Lid worden kan
eenvoudig via https://rijne-energie/lid-worden. Samen realiseren we duurzame energie voor
de stad Utrecht in de polders Rijnenburg en Reijerscop, met ruimte voor recreatie en respect
voor de landschappelijke kenmerken van het gebied.

Figuur 1: plattegrond met posities van de vier windturbines
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Figuur 2:  Visualisatie van windmolens met 270m tiphoogte vanaf de carpoolplaats bij de Meern
(Google Maps 52.069717, 5.027039)

Figuur 3:  Visualisatie van windmolens met 270m tiphoogte vanaf Ringkade : (Google Maps: 52.051295,
5.064061



Figuur 4:  Visualisatie van windmolens met 270m tiphoogte vanaf Heijcopperkade (Google Maps:
52.061682, 5.066097)
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Noot voor de redactie
Meer informatie over energielandschap Rijnenburg en Reijerscop kunt u vinden op
www.rijne-energie.nl en
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/energie/duurzame-energie-in-rijnenburg-en-reij
erscop/

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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