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1. Aanleiding
De energietransitie om bij te dragen aan een beter klimaat en is één van de grootste uitdagingen van
deze tijd. In de Klimaatwet is vastgelegd dat Nederland in 2030 de CO2-uitstoot met ten minste 49%
wil terugdringen. In het Nationaal Klimaatakkoord (2019) hebben het Rijk, decentrale overheden, het
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties allerlei afspraken en maatregelen vastgelegd om de
doelstelling voor 2030 te halen. Eén van de afspraken in het Klimaatakkoord is dat in regionaal
verband een Regionale Energie Strategie (RES) wordt opgesteld. Nederland kent 30 RES-regio’s. Er is
afgesproken dat alle regio’s op 1 juli 2021 het bod; RES 1.0 inleveren bij het Rijk. In de RES moet
invulling worden gegeven aan een regionale bijdrage om de landelijke doelstelling van 35
Terrawattuur (TWh) duurzame elektriciteit in 2030, op te wekken. Het opwekken dient, uiterlijk
vanaf 2030, te gebeuren met bestaande bewezen technieken als windmolens en zonnevelden op het
land en zonnepanelen op grote daken (15 kWp / minimaal 60 panelen).

2. Doelstelling gemeenten in Kromme Rijnstreek
De vier Kromme Rijngemeenten werken vanaf de zomer van 2020 tot medio maart 2021 samen om
voor de Kromme Rijnstreek zoekgebieden te vinden voor windmolens en zonnevelden. Dit is gedaan
met inbreng van inwoners en belangenvertegenwoordigers (stakeholders). Met dit proces geven we
uitvoering aan de landelijke doelstelling en dragen we bij aan de RES. Uitgangspunt voor het
participatieproces met inwoners en belangenvertegenwoordigers was het besluit van de betrokken
gemeenten over het concept bod en hiermee 1,8 TWh aan duurzame energie op te wekken in de
regio, genaamd RES U16. Dit concept bod is rond de zomer 2020 tot stand gekomen. De RES U16
bestaat uit 16 Utrechtse gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht.

3. Aanpak participatieproces
In samenwerking met bureau SIR voor communicatie & participatie hebben de samenwerkende
gemeenten de participatievragen en de doelgroepen bepaald en vastgelegd in ‘Aanpak participatie
RES Kromme Rijnstreek’ d.d. 10 november 2020. Deze luidden als volgt.
Participatievraag 1:
Aan welke eisen moeten gebieden voor zonnevelden en windmolens voldoen?
Participatievraag 2:
Wat zijn volgens u mogelijk geschikte gebieden voor zonnevelden en windmolens?
De inhoudelijk ambtenaren van de vier gemeenten hebben samen met een onafhankelijk
procesbegeleider, SIR en ondersteuning van provincie Utrecht, uitvoering gegeven aan de
vastgestelde aanpak. Over vraag 1 kon in december 2020 meegedacht worden. Over vraag 2 in
januari en februari 2021. Door de coronamaatregelen was er geen andere mogelijkheid dan iedereen
via online tools als MSTeams, Survey Monkey en Mentimeter mee te laten denken.
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4. Hoe hebben we de inwoners en stakeholders geïnformeerd en benaderd?
Voor dit participatieproces is de speciale website www.energie-krommerijn-praatmee.nl ingericht.
Inwoners konden zich in iedere fase van het proces informeren via de website, meedoen aan online
onderzoeken en aanmelden voor online bijeenkomsten. Die website bevat ook uitgebreide
achtergrondinformatie en informatie over de situaties van de afzonderlijke gemeenten. Ook de
resultaten zijn er terug te vinden.
4.1 Ronde 1 in december 2020
Om inwoners uit te nodigen om mee te doen zijn zij op diverse manieren geïnformeerd en gevraagd
om mee te denken. In eerste instantie over de vraag waaraan gebieden voor zonnevelden en
windmolens moeten voldoen. Ofwel, de randvoorwaarden en criteria. Iedereen kon hiervoor in
december meedoen aan het online onderzoek via www.energie-krommerijn-praatmee.nl.

4.1.1 Nieuwsbericht op gemeentepagina’s
Om inwoners te vragen om mee te denken is er in de 1e week van december 2020 in de huis-aanhuisbladen een artikel verschenen met de oproep om een bijdrage te leveren. (Zie voorbeeld
hieronder). In eerste instantie is verzocht zo mogelijk voor 14 december te reageren. Half december
is gecommuniceerd dat de reactiemogelijkheid nog open zou staan tot en met 31 december. Als
voorbeeld: gemeente Houten heeft op 3, 10 en 17 december een oproep gepubliceerd in het
Gemeentenieuws. Het huis-aan-huisblad wordt bij 22.000 huishoudens bezorgd.
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Publicatie van gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ook andere gemeenten publiceerden op de
gemeentepagina.
4.1.2 Persbericht en interview door twee wethouders
Er is een persbericht uitgegaan naar diverse media dat op 2 december onder meer is overgenomen
door het Algemeen Dagblad (klik op de tekst voor de link).
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Andere voorbeelden van publicaties als gevolg van het persbericht
-

Ons Houten: https://onshouten.nl/item/14705-praat-mee-welke-locaties-zijn-geschikt-voorzonnevelden-en-windmolens 29 november 2020
En in Houtens Nieuws online: https://www.houtensnieuws.nl/lokaal/overig/378858/praatmee-welke-locaties-zijn-geschikt-voor-zonnevelden-en-wind 2 december 2020

4.1.3 Oproepen via social media
Ook is er op meerdere momenten een bericht op de social mediakanalen van de 4 gemeenten
geplaatst.

Zo heeft Wijk bij Duurstede gepost op Facebook, Twitter en Instagram. Het bereik op Instagram met
1 post was 413 personen. Op Facebook op 2 en 9 december beide keren rond de 2.500. Na de eerste
post kreeg de gemeente een stortvloed aan reacties, waarna onderstaand bericht is
gecommuniceerd:
https://www.wijkbijduurstede.nl/nieuws/eigen-ambitie-van-wijk-bij-duurstede-leidend.html
De eerste Facebookpost van gemeente Bunnik had een bereik van 1.378. Er kwamen 41 reacties op
en er werd flink met elkaar van gedachten gewisseld. Op Twitter had de gemeente 1.022 weergaven
en 27 reacties. Instagram had een bereik van 118.
Gemeente Houten heeft de berichten op Facebook gepost op 3-12 en 10-12. Er kwamen 65
opmerkingen op in totaal. De berichten hebben in totaal 4.414 mensen bereikt.
Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft op 2 december gepost op Facebook en bereikte 2.301
personen. Er kwamen 42 opmerkingen op. De vragen zijn allemaal beantwoord.
In totaal zijn via social media ruim 14.000 mensen bereikt. Gemeenten hebben deelnemers aan de
dialoog opgeroepen inhoudelijke reacties vooral ook mee te geven via de website en het online
onderzoek.
4.1.4 Stakeholders uitgenodigd via e-mail
Andere stakeholders zijn geselecteerd door het beleidsteam van de gemeenten. Zij hebben een lijst
samengesteld met de gemeentelijke relaties zoals vertegenwoordigers van bewonersorganisaties,
natuur- en milieuorganisaties, initiatiefnemers die duurzame energie willen opwekken en energie
coöperaties waarmee de gemeenten ook samenwerken. Deze laatste groep (de energie coöperaties)
hebben het beleidsteam van de 4 gemeenten gevraagd om mee te mogen denken bij de
voorbereidingen van de participatie en een actieve bijdrage te leveren tijdens het participatieproces.
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Hier is gehoor aangegeven. Dit heeft geleid tot samenwerking en bijdragen van vertegenwoordigers
van de energie coöperaties aan de online bijeenkomsten in de vorm van het delen van hun expertise.
Ook hebben de energie coöperaties hun achterban geïnformeerd over het online onderzoek en
gevraagd om mee te denken en hun mening te geven.
Alle stakeholders zijn met een save-the-date uitgenodigd voor de stakeholdersbijeenkomst op 17
december 2020. Degenen die zich hiervoor opgaven, kregen een link naar de MS Teamsvergadering,
een agenda van de bijeenkomst en het overzicht met de concept randvoorwaarden en criteria.
4.2 Ronde 2 in januari en februari 2021
De inwoners en belangenvertegenwoordigers zijn op de volgende manieren geïnformeerd over de
uitkomsten van de participatieronde in december en uitgenodigd voor ronde 2 waarbij de volgende
vraag centraal stond. Welke globale gebieden vindt u mogelijk geschikt voor zonnevelden en
windmolens?
4.2.1 Berichtgeving over resultaten deel 1: waaraan moeten zoekgebieden voldoen?
Op 25 januari is een persbericht uitgebracht waarin de vier verantwoordelijke wethouders zich
uitspreken over de resultaten tot dan toe en de zorgen die inwoners in december hebben geuit. Ook
hebben zij inwoners uitgenodigd mee te denken over de vervolgvraag. Wat vindt u mogelijk
geschikte gebieden voor zonnevelden en windmolens? Het bericht is enkele dagen later ook
gepubliceerd op alle gemeentepagina’s van de vier gemeenten en via social media als Facebook. Zie
de voorbeelden van Wijk bij Duurstede en Bunnik.

Alle mensen die via www.energie-krommerijn-praatmee.nl hebben aangegeven dat zij op de hoogte
wilden blijven, hebben over de resultaten persoonlijk bericht ontvangen per e-mail.
4.2.2 Uitnodigingen belangenvertegenwoordigers voor deel 2 per e-mail
Over de vervolgvraag zijn we eerst met belangenvertegenwoordigers (stakeholders) in gesprek
gegaan tijdens online bijeenkomsten op 25 en 27 januari. De eerste ging over zonnevelden, de
tweede over windmolens. Hiervoor zijn dezelfde stakeholders uitgenodigd als voor de online
bijeenkomst op 17 december. Het gaat hier om een samengestelde lijst van de relaties van de vier
betrokken gemeenten.
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4.2.3 Uitnodigingen inwoners voor deel 2 per brief, persbericht, publicaties en e-mail
In december hebben enkele deelnemers aangegeven dat het nodig
is mensen ook per brief uit te nodigen. Niet iedereen ontvangt en
leest immers de huis-aan-huisbladen. Bovendien worden huis-aanhuisbladen in het buitengebied niet overal goed bezorgd, terwijl we
juist daar zoeken naar mogelijk geschikte gebieden voor
zonnevelden en windmolens. Daarom hebben wij begin februari alle
inwoners die wonen in het landelijk gebied, per brief uitgenodigd
om mee te denken.
Uiteraard zijn ook voor de tweede ronde publicaties verschenen in
de huis-aan-huisbladen, social media en zijn mensen die op de
hoogte wilden blijven uitgenodigd per e-mail.
Voorbeelden van gezamenlijke publicaties
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4.2.4 Oproepen via social media om mee te denken
Er zijn op meerdere momenten berichten gepost op de social media-kanalen van de gemeenten om
inwoners uit te nodigen om mee te denken. De schatting is hiermee in totaal minimaal 25.000
mensen te hebben bereikt. Dit leverde regelmatig ook reacties op. Zie als voorbeeld de post van 9
februari van gemeente Bunnik die 1.326 mensen heeft bereikt en waarop 40 reacties zijn gegeven.

Hierboven andere voorbeelden van social media-posts, zoals op Twitter van gemeente Bunnik (links)
en op Facebook van gemeente Houten (rechts).
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Hierboven een post van gemeente Wijk bij Duurstede op Instagram. Bereik: 507. Profielbezoeken: 3.
4.2.5 Uitnodigingen via energie-coöperaties
Tijdens het gehele participatieproces hebben we samengewerkt met vijf energie-coöperaties. Zij
hebben niet alleen meegedacht over de opzet van de verschillende online bijeenkomsten en
meegewerkt als gespreksleider of inhoudelijk expert, maar hebben ook hun ‘achterban’ over de
online bijeenkomsten geïnformeerd via eigen mailings en nieuwsbrieven.

5. Bereik, aantal deelnemers en reacties op het proces
5.1 Breder bereik door online participatie
Door de coronamaatregelen was het alleen mogelijk om online mensen te laten meedenken en
meepraten zoals via online bijeenkomsten via MSTeams en online tools als Monkey Servey en
Mentimeter. De organisatoren menen tijdens dit participatieproces een breder publiek bereikt te
hebben dan met fysieke bijeenkomsten in zalen. Het zijn over het algemeen de oudere generaties die
de moeite nemen een avond bij te wonen in bijvoorbeeld een gemeentehuis. Tijdens de online
bijeenkomsten zagen we ook deelname van dertigers en veertigers. Voor hen valt werk en/of het
gezinsleven beter te combineren doordat zij thuis via de laptop kunnen meedoen. Bijzonder was ook
zo nu en dan meerdere gezinsleden achter het beeldscherm te zien.
5.2 Ronde 1 in december 2020.
Door de publiciteit hebben ruim 1.150 mensen meegedaan aan het online onderzoek en de online
bijeenkomsten. Deze gingen over de vraag waaraan gebieden voor zonnevelden en windmolens
moeten voldoen. (De randvoorwaarden en criteria.) Zie hieronder de data en het aantal deelnemers.
•
•
•
•

Online vragenlijst 1 t/m 31 december 2020: 981 deelnemers
Online gesprekken met inwoners op 10 december: 47 deelnemers
Online gesprekken met inwoners op 14 december: 88 deelnemers
Online gesprekken met stakeholders / belangenorganisaties op 17 december: 41 deelnemers
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De opbrengsten hiervan zijn te vinden op www.energie-krommerijn-praatmee.nl.
Met behulp van de inbreng van inwoners en stakeholders en in afstemming met de wethouders van
de gemeenten, zijn de randvoorwaarden voor zoekgebieden aangescherpt.
5.3 Ronde 2 in januari en februari 2021.
Met de aangescherpte randvoorwaarden als uitgangspunt hebben we op de volgende momenten
belangenvertegenwoordigers (stakeholders) en inwoners gevraagd om mee te denken over mogelijk
geschikte gebieden. In totaal hebben bijna 800 mensen meegedaan.
•
•
•
•
•

Online gesprekken met stakeholders / belangenorganisaties op 25 januari 2021 over
zonnevelden: circa 40 deelnemers
Online gesprekken met stakeholders / belangenorganisaties op 27 januari 2021 over
windmolens: 46 deelnemers
Online gesprekken met inwoners op 18 februari 2021: twee rondes, totaal 166 deelnemers
Online gesprekken met inwoners op 22 februari 2021: twee rondes, totaal; 434 deelnemers
Online vragenlijst februari 2021: 95 deelnemers

De opbrengsten hiervan zijn te vinden op www.energie-krommerijn-praatmee.nl.
Naast deze sessies is er door de twee lokale LTO afdelingen in de Kromme Rijnstreek op 4 maart 2021
een bijeenkomst georganiseerd over de RES. Hierbij waren circa 40 agrariërs aanwezig. Wethouder
Hilde de Groot vertegenwoordigde de vier gemeenten deze avond. De agrariërs hebben meegegeven
dat bij het aanwijzen van gebieden voor zonnevelden rekening dient te worden gehouden met het
agrarische gebied. Daarnaast is voorgesteld een gebiedsregisseur aan te wijzen die de belangen van
iedereen behartigt en niet alleen van de grondeigenaar.

5.4 Beperkt draagvlak voor doelstelling participatieproces
Tijdens beide rondes bleek dat er beperkt draagvlak is voor de doelstelling van het
participatieproces, namelijk het vinden van mogelijk geschikte gebieden (zoekgebieden) voor
zonnevelden en windmolens. In dit proces was de vraag niet aan de orde of inwoners wel
zonnevelden en windmolens willen in het Kromme Rijngebied omdat we uitvoering gaven aan
landelijke besluiten en besluiten van de betrokken gemeenteraden. Inwoners wilden hier toch graag
over stemmen. Dat heeft vooral tijdens de online bijeenkomsten in februari gezorgd voor veel
weerstand. Dit leverde reacties op als:
- “Dit is geen participatie avond – maar een voldongen feit.”
- “Wat mij verbaast is dat geen inwoner dit wil, maar de lokale overheid wel. Omdat er een opdracht
gegeven is uit Den Haag. Welk belang dient de lokale politiek: het lands- of het lokale belang?”
- “Ik heb goede hoop dat gemeenteraden bereid zijn om te luisteren naar de inwoners en de keus te
maken dat enorme windmolens niet passen in de Kromme Rijnstreek.”
De deelnemers hadden hierdoor moeite met het invullen van de online vragenlijst, omdat ze niet
kwijt konden dat ze helemaal geen zonnevelden en windmolens willen. De vragen werden door
meerdere mensen dan ook als ‘te sturend’ ervaren.
Tijdens de online bijeenkomsten op 18 februari gaven vooral deelnemers hun weerstand aan, door
het woord te nemen en opmerkingen in de ‘chat’ te plaatsen. Dat liet weinig ruimte voor de
deelnemers die wel wilden meedenken over het vinden van zoekgebieden. De bijeenkomst van 22
februari verliep “ordelijker”. Maar nog steeds hadden veel mensen opmerkingen over het proces.
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Het leek tijdens de online bijeenkomsten met inwoners dat de deelnemers die in de weerstand zaten
de overhand hadden en mensen die een positieve bijdrage wilden leveren, zich niet konden te uiten.
Dit bleek ook uit berichten die we achteraf per e-mail ontvingen waarin steun werd uitgesproken
voor de opzet en organisatie. Berichten als:
- "Ik hoop dat u nog vele positieve reacties heeft ontvangen zodat u zich gesterkt voelt om hier mee
door te gaan.”
- “Triest dat deelnemers anderen de gelegenheid ontnemen iets bij te dragen.”
- “Hartelijk dank voor de organisatie. Ik heb veel respect voor de wijze waarop u alle vragen / zorgen
in kaart brengt. Dat geeft vertrouwen in een zorgvuldig proces, waar alleen maar lastige keuze te
maken zijn. We moeten wel. Fossiel is geen optie meer.”

5.5 Wisselend draagvlak voor opwekken duurzame energie
De overgang naar duurzame elektriciteit en warmte heeft grote impact op de leefomgeving van
inwoners. We begrijpen dat dit vragen, weerstand maar ook wisselende reacties oproept. In de
enquêtes die alle vier de gemeenten over duurzame energie hebben uitgezet geeft een meerderheid
aan voor het opwekken van duurzame energie te zijn in de eigen gemeente. Echter, tijdens de sessies
met inwoners in februari 2021 lijkt dit draagvlak ineens een stuk minder groot te zijn. Bij de online
peiling in februari 2021 daarentegen geeft een meerderheid wel weer aan voor het opwekken van
duurzame energie te zijn. Daarom geven we in deze samenvatting een beeld van de gehele opbrengt
van december 2020 tot maart 2021. Wanneer we alleen zouden uitgaan van de online bijeenkomsten
op 18 en 22 februari 2021 zou dit mogelijk een vertekend beeld geven. Mede omdat bij de online
bijeenkomst van 22 februari twee gemeenten oververtegenwoordigd waren (147 mensen uit Wijk bij
Duurstede, 151 uit Bunnik om 60 uit Houten en 50 uit Utrechtse Heuvelrug).

6. Hoofdlijnen resultaten van de inbreng
6.1 Opbrengst ronde 1: ‘Waaraan moeten gebieden voor zonnevelden en windmolens voldoen?’
Deze ronde heeft een grote hoeveelheid informatie en argumenten opgeleverd. Alle inbreng is
gepubliceerd op www.energie-krommerijn-praatmee.nl. Vooral de rapportage van het in december
gehouden online onderzoek, bevat in de open antwoorden een schat aan argumenten van zeer
betrokken deelnemers.
Uit de opbrengsten komt op hoofdlijnen het volgende naar voren:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het lijkt alsof een merendeel van de deelnemers, geen zonnevelden of windmolens in het
Kromme Rijngebied willen;
Er is een voorkeur voor windmolens op zee;
Het merendeel geeft er de voorkeur aan eerst alle daken vol te leggen met zonnepanelen;
Als men toch moet kiezen hebben zonnevelden de voorkeur boven windmolens;
De deelnemers vinden een groot aantal voorwaarden belangrijk, zoals het effect op
omwonenden, behoud van natuurwaarden, cultuurhistorie en landbouwgrond;
De afstanden van windmolens en zonnevelden tot woningen wordt te klein gevonden. Voor
windmolens varieert de gewenste afstand van >400 meter tot 10 x de ashoogte;
Er zijn veel zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en laagfrequent geluid van windmolens.
Er is voorkeur voor aansluiting langs infrastructuur. Hiermee wordt met name bedoeld
snelwegen en spoorlijnen.
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De randvoorwaarden zijn samengevat in een werkdocument en deze is aangepast met behulp van
alle inbreng in december 2020. De lijst is niet vastgesteld door de gemeenten en heeft dus geen
formele status. Het is vooral bedoeld om kaarten te maken. De gemeenten kunnen het
werkdocument gebruiken bij nog te maken lokale beleidskeuzes. Iedere gemeente kan de
randvoorwaarden nog verder verfijnen in verband met lokaal maatwerk.
De voorwaarden hebben geresulteerd in een kaart met mogelijke zoekgebieden. Voor zonnevelden is
het bestaande beleid voor zonnevelden per gemeente als basis genomen. Voor windmolens is het
Pondera onderzoek naar “de technische potentie windenergie Kromme Rijnstreek” als basis
genomen. Op grond van de aanvullende voorwaarden zijn voor windmolens diverse gebieden
afgevallen. De locaties die zijn overgebleven zijn besproken met inwoners en stakeholders in januari
en februari.
6.2 Opbrengst ronde 2: ‘Wat zijn volgens u geschikte gebieden voor zonnevelden en windmolens?’
De grote hoeveelheid informatie die de tweede ronde heeft opgebracht is in te zien op www.energiekrommerijn-praatmee.nl. Daar staan ook de vele argumenten die deelnemers hebben gegeven. Op
hoofdlijnen trekken we de volgende conclusies.
In het algemeen
•

•
•

•

Deelnemers hebben moeite met het kiezen van zoekgebieden in de hele Kromme Rijnstreek,
omdat zij het gehele gebied daarvoor niet goed genoeg kennen. Het is daardoor lastig om
iets te zeggen over gebieden in andere gemeenten;
De meeste deelnemers willen inwoners in een andere gemeente niet opzadelen met een
windmolen of zonneveld;
Men heeft de voorkeur voor windmolens langs infrastructuur (snelweg en spoor) in een
lijnopstelling om overlast te bundelen. Zij geven aan dat ze de windmolens niet passend
vinden langs de infrastructuur van het Amsterdam-Rijnkanaal vanwege de lage ligging. Het
kanaal is niet zichtbaar en valt “weg” in het landschap. Deelnemers vinden het niet passend
het kanaal sterk te benadrukken met windmolens die van ver zichtbaar zijn;
Voor zonnevelden is het kiezen van zoekgebieden lastig en lijken daardoor de zonnevelden
verspreid over het gebied te komen. Alleen voor de gemeente Houten lijkt er een voorkeur
voor een paar specifieke gebieden .

Voorkeuren t.a.v. zonnevelden per gemeente
Vooropgesteld vinden veel mensen dat eerst de daken vol gelegd moeten worden met
zonnepanelen. Wat betreft zonnevelden in het landschap lijkt onderstaande de voorkeur te hebben.
Gemeente Houten
Voor de gemeente Houten lijkt er een voorkeur voor gebieden ten westen en zuiden van het dorp
Houten (H-1, H-2 en H-9). Dit zijn gebieden die liggen in de Hollandse Waterlinie. De motivatie
hierachter is dat het de voorkeur heeft om de agrarische “groene” gebieden beschikbaar te houden
voor landbouw. Daarnaast geven de stakeholders aan voorkeur te hebben om zonnevelden te
concentreren.
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Tijdens de stakeholder sessie op 25 januari werd gesteld dat men de zonnepanelen het liefst langs de
snelweg en het spoor ziet. Ook het gebied tussen snelweg en spoor wordt als geschikt gezien. Op de
kaart komt dit grofweg neer op gebied U7. Ook andere gebieden, met name U-4, werden geschikt
geacht voor zonnevelden.
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De gedachte hierachter is dat het hier om open agrarische gebieden gaat, en dat dit ruimte biedt
voor zonnevelden. Wel met de toevoeging dat niet alle zonnevelden in één gebied mogen komen, de
opgave moet verdeeld worden.
Uit de sessies met inwoners blijkt er een voorkeur voor de gebieden U-7, U-9 en U-10. U-7 en U-10
zijn beide gebieden met een open agrarisch karakter. U-7 ligt daarnaast bij het spoor en de A12, zoals
eerder benoemd. Uit de sessies met inwoners bleek tevens dat de gebieden U-1, U-2 en U-9 niet de
voorkeur hebben. Dit zijn alle drie gebieden met een kleinschalig landschap. Opvallend is dat U-9
zowel ongeschikt als geschikt wordt gezien. In het kleinschalig landschap lijken zonnevelden minder
passend. Aan de andere kant zijn er in het kleinschalige landschap meer mogelijkheden om een
zonneveld te ‘camoufleren’ met bijvoorbeeld hagen of andere gebiedseigen landschapselementen.
Dit verklaart wellicht waarom U-9 zowel als geschikt als ongeschikt is beoordeeld.
Gemeente Wijk bij Duurstede
Uit de sessies met de inwoners komt er niet duidelijk een ander beeld naar voren dan al in het
vastgestelde beleid voor zonnevelden in Wijk bij Duurstede staat. Gebieden W-1 en W-2 vallen in
cultuurhistorisch gebied met natuurwaarden (Langbroekerwetering) en worden daardoor als minder
geschikt tot ongeschikt aangemerkt. Dit betreft rode en oranjegekleurde gebieden in het
zonnevelden-beleid. Er is een (lichte) voorkeur aangegeven voor eventueel extra zonne-energie in de
agrarische gebieden W-3, W-4 en W-5 tijdens de stakeholdersessie. Dit sluit aan op de al gemaakte
keuzes in het beleid voor zonnevelden in de vorm van groengekleurde gebieden.
Gemeente Bunnik
Uit de sessies met de inwoners komt er geen eenduidig beeld naar voren welke locaties geschikt of
ongeschikt zijn. Tijdens de stakeholdersessie is aangeven dat het de voorkeur is het agrarische gebied
open te houden. Er werden kansen gezien in gebied B-3, voor kleinschalige zonnevelden. Tijdens de
inwonersessies kwamen B-1 en B-2 naar voren. Vanwege het open agrarische gebied en de afstanden
tot woningen lijkt hierdoor meer ruimte voor een zonneveld.
Voorkeuren t.a.v. windmolens per gemeente
Gemeente Houten
Tijdens de stakeholdersessie op 25 januari 2021 werd gesteld dat men de windmolens het liefst langs
infrastructuur ziet (kanaal, snelweg en spoor). Tijdens de inwonersessie lijkt men de voorkeur te
hebben voor de zoekgebieden langs de snelwegen. Dit zijn dan de gebieden E en in mindere mate G.
Uit de inwonersessie komt naar voren dat de voorkeur uit gaat naar gebied E. Met name inwoners uit
de gemeente Houten zijn tegen gebied G vanwege ‘mogelijk hinder voor omwonenden’.
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
In deze gemeente waren er voor windenergie slechts twee gebieden waarover men zich kon
uitspreken. Beide gebieden liggen langs de snelweg A12. Gebied A ligt ten noordoosten van Overberg
en gebied B ligt nabij Maarsbergen. Een belangrijk argument dat vaak naar voren kwam, was de
voorkeur om windmolens langs bestaande infrastructuur te plaatsen, met name de snelweg. Dit
wordt gezien als de beste landschappelijke inpassing. Daarnaast geeft de snelweg al veel geluid.
Uit de sessies komt naar voren dat men gebied B minder geschikt vindt dan gebied A. Hiervoor
werden argumenten genoemd als; te dicht bij de woonkern Maarsbergen, te dicht bij het Nationaal
Park Utrechtse Heuvelrug en beperkte ruimte voor windmolens. Gebieden aan de zuid- en westkant
van de dorpen werden minder positief beoordeeld, omdat er dan meer overlast van geluid en
slagschaduw verwacht wordt. Voordelen van gebied B die werden genoemd zijn; binnen het bereik
van een aansluitpunt van de netbeheerder en de windmolens zullen minder goed zichtbaar zijn
vanwege de aanwezigheid van bomen.
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Gebied A werd als het meest kansrijk beoordeeld. Als voordeel van gebied A wordt genoemd dat het
dicht bij een aansluitpunt van de netbeheerder ligt en dat in dit gebied de koppeling van windmolens
en zonnevelden mogelijk is. In dit gebied worden geen grote natuurwaarden verwacht. Een mogelijk
knelpunt voor gebied A dat benoemd werd, is de mogelijke aanwezigheid van een ooievaarspopulatie.
Gemeente Wijk bij Duurstede
Tijdens de stakeholdersessie op 25 januari 2021 werd gesteld dat men de windmolens het liefst langs
infrastructuur ziet (kanaal, snelweg en spoor). In Wijk bij Duurstede voldoet alleen gebied M aan dit
criterium (langs het Amsterdam-Rijnkanaal). Daarbij is wederom aangegeven dat het kanaal door de
lage ligging in het landschap zelf minder goed opvalt als structuur. Deelnemers van de gesprekken uit
de gemeente Wijk bij Duurstede zagen dit gebied als ongeschikt, mensen van andere Kromme Rijn
gemeenten zagen dit wel als geschikt gebied.
Gemeente Bunnik
In deze gemeente voldoet gebied D alleen aan de randvoorwaarde van een ligging langs
infrastructuur. De mensen uit de gemeente Bunnik zagen dit gebied als ongeschikt, terwijl de
mensen die niet uit de gemeente Bunnik komen dit gebied als geschikt zagen.

7. Berichtgeving in de pers

Ook onafhankelijke berichtgeving in de media hebben invloed. Hieronder linkjes naar verschillende
publicaties.
Houtens Nieuws
RES Kromme Rijnstreek door Wijk bij Duurstede aan het wankelen gebracht | Houtens Nieuws |
Nieuws uit de regio Houten
Motie Liberalen: geen windmolens in Bunnik | Houtens Nieuws | Nieuws uit de regio Houten
Heftige sessie RES over windmolens en zonnevelden | Houtens Nieuws | Nieuws uit de regio Houten
RTV Utrecht
Wijk bij Duurstede wil geen windenergie en stapt uit gezamenlijk overleg | RTV Utrecht
Bunnik, Houten, en Utrechtse Heuvelrug zeggen windmolensamenwerking (nog) niet op | RTV
Utrecht
Utrechtse gemeenten (U16) willen uitstel voor grote zon- en windenergieplannen | RTV Utrecht
AD regio Utrecht
Overleg over locaties windmolens explodeert: veel geschreeuw en ‘ronduit onbehoorlijk’ gedrag |
Topverhalen Utrecht | AD.nl
Wethouder Jorg gaat inwoners Utrechtse Heuvelrug meer betrekken bij zoektocht naar duurzame
energie | Utrecht | AD.nl
Windmolens? Niét in Wijk bij Duurstede: ‘Ik pas ervoor dat de grote steden huizen krijgen en wij
windmolens’ | Utrecht | AD.nl
Waar moeten de windmolens en zonnevelden komen? Inwoners Kromme Rijn zoeken mee (maar de
raad beslist) | Utrecht | AD.nl
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8. Hoe verder?

Dit gezamenlijke participatieproces is gestart in de zomer van 2020 en heeft veel goede inhoudelijke
informatie opgeleverd. Dit proces is hiermee afgerond. Het is nu aan iedere gemeente om – op basis
van deze gezamenlijke afronding – eigen conclusies te trekken. Het college van Wijk bij Duurstede
stelt met betrekking tot windmolens de gemeenteraad voor geen zoekgebieden voor windenergie op
het eigen grondgebied in te brengen.
Het voornemen is alle conclusies van de Kromme Rijngemeenten op te nemen in de RES 1.0. Hiervoor
vindt rond de zomer van 2021 besluitvorming plaats in de gemeenteraden. De gemeenten zullen
hierover berichten op www.energie-krommerijn-praatmee.nl en via verschillende media. Het
participatieproces dat nu is afgerond wordt gezien als een eerste stap. Er zullen nog vele gesprekken
met inwoners volgen over de noodzakelijke opwekking van duurzame energie in de regio.
Alle inbreng van inwoners en bewonersvertegenwoordigers kunt u vinden op de website
www.energie-krommerijn-praatmee.nl
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Bijlage
Kaart met mogelijke zoekgebieden voor zonnevelden, besproken tijdens het proces

Kaart mogelijke zoekgebieden voor windmolens, besproken tijdens het proces
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