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Zonnevelden en windmolens: samen vinden we de beste plekken
						
Geachte mevrouw of meneer,
Graag nodigen wij u uit om mee te denken over het opwekken van energie met zonnevelden en
windmolens in het Kromme Rijngebied. Hiervoor zoeken we in de gemeenten Bunnik, Houten,
Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede naar mogelijk geschikte gebieden. We vragen alle inwoners
om mee te denken, dus zowel mensen die zonnevelden en windmolens geen goed idee vinden als
inwoners die deze juist wél nodig vinden. In deze brief vertellen we u meer over de achtergrond van
deze uitnodiging.

Samen energie besparen én steeds meer duurzaam opwekken
Het klimaat verandert. Dit heeft gevolgen voor ons allemaal. Eind 2015 hebben vele landen in Parijs
een akkoord gesloten. In Nederland staan de uitkomsten daarvan in de Klimaatwet. Als gevolg hiervan
hebben onze vier gemeenten met de regio afgesproken om meer duurzame energie op te wekken en
energie te besparen. Iedereen levert een bijdrage om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dat doen
we door te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen en door minder energie te gebruiken.
Ook is afgesproken duurzame energie op te wekken zoals met zonnepanelen op daken.

Waarom meer zonnevelden en windmolens?
Uit onderzoeken blijkt helaas dat zonnepanelen op daken niet genoeg energie opleveren, ook al
zouden we alle daken vol leggen. Daarom zijn ook extra zonnevelden en windmolens nodig. Dit is
namelijk tot 2030 de enige mogelijkheid die we hebben. Sommige van onze gemeenten hebben
al windmolens en zonnevelden. Ook zijn er verschillende vergunningen aangevraagd en enkele al
verleend. Maar er is meer nodig.

Hoeveel extra zonnevelden en windmolens? En onder welke voorwaarden?
We zoeken in het Kromme Rijngebied voor de periode tot 2030 geschikte gebieden voor 5 tot 8 extra
windmolens en 115 tot 180 hectare extra zonnevelden. Dat doen we zoveel mogelijk in overleg met
inwoners, belangengroepen en bewonersvertegenwoordigers. In december hebben we met behulp
van een online onderzoek en verschillende online gesprekken voorwaarden opgesteld. Waaraan
moeten plekken voor zonnevelden en windmolens voldoen? Iedereen kon er aan meedoen. U heeft
hierover kunnen lezen in kranten en gemeentelijke media. De resultaten vindt u op
https://energie-krommerijn-praatmee.nl.
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Welke gebieden zijn eventueel geschikt? Denkt u mee?
Deze maand bespreken we welke gebieden in de Kromme Rijngemeenten geschikt kunnen zijn voor
windmolens en zonnevelden. Hiervoor hebben de vier gemeenten een kaart gemaakt. Het gaat om
een globale kaart voor zonnevelden en een kaart voor mogelijk geschikte gebieden voor windmolens.
Deze kaarten kunt u nu bekijken op https://energie-krommerijn-praatmee.nl. Daar kunt u ook online
een reactie geven.

Aanmelden voor online bijeenkomsten op 18 en 22 februari
Voor mensen die liever in gesprek gaan, organiseren we online bijeenkomsten op 18 en 22 februari.
Op de website kunt u zich hiervoor aanmelden. Doet u dat alstublieft vóór 15 februari. U ontvangt
dan de dag voor de bijeenkomst per e-mail het programma en de link naar de online bijeenkomst.

Wat gebeurt er met alle verzamelde reacties?
Nadat wij alle reacties ontvangen hebben, bespreken we de voorkeuren in onze gemeenten met
andere gemeenten in de regio Utrecht. Ook bespreken we met Stedin wat de mogelijkheden zijn
voor aansluiting op ons stroomnet. Er komt dan een definitieve kaart met geschikte gebieden in de
regio Utrecht. De gemeenteraden nemen daar vóór 1 juli 2021 een besluit over, als onderdeel van
de Regionale Energiestrategie. Uiterlijk 1 juli 2021 moet de regio het resultaat aan de rijksoverheid
aanbieden. U kunt dit volgen via uw gemeentelijke website.

Gemeenteraad beslist
Voordat er in een bepaald gebied ook echt een zonneveld en/of windmolen gaat komen, zijn er nog
een aantal stappen nodig. Bij elke stap neemt de betreffende gemeenteraad een besluit. Ook over die
besluiten wordt steeds vooraf om uw mening gevraagd.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen na het lezen van deze uitnodiging? Kijk dan eerst eens op:
https://energie-krommerijn-praatmee.nl. Vindt u daar geen antwoord op uw vraag? Dan kunt u deze
aan ons stellen via het contactformulier op de website.
We zien uit naar uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,
Paul Heijmerink, wethouder gemeente Bunnik
Hilde de Groot, wethouder gemeente Houten
Rob Jorg, wethouder gemeente Utrechtse Heuvelrug
Hans Marchal, wethouder gemeente Wijk bij Duurstede

P.S. Deze uitnodiging hebben wij verzonden aan alle adressen in het landelijk gebied. Andere inwoners
nodigen we uit via kranten en social media.
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