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Geacht college van Gedeputeerde Staten, 
 
 
Inleiding  
In januari 2019 hebben de Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR) in een open brief voorgesteld om een 
open discussie aan te gaan over de invulling van Rijnenburg. De samenvatting van de betreffende brief vindt u 
als bijlage bij deze vragen. In het licht van toenemende aandacht voor de participatie van omwonenden en 
belanghebbenden en in de geest van de omgevingswet, waarderen wij het idee voor een open discussie ten 
zeerste.  
De impact van de invulling van de polders Rijnenburg en Reijerscop is groot: er zijn vele belanghebbenden uit 
de verschillende omliggende gemeenten en er speelt een breed scala aan thema's: wonen, bereikbaarheid, 
bodem, recreatie en energie. Gezien de grote impact en de breedte van het scala aan onderwerpen, is dit bij 
uitstek een ontwikkeling waarbij de Provincie haar toegevoegde waarde kan laten zien.  
 
Vragen aan uw College:  

1. Acht het College van Gedeputeerde Staten van Utrecht de toekomstige invulling van de polders 
Rijnenburg en Reijerscop, waarover diverse ideeën bestaan bijvoorbeeld aangaande de functies 
wonen, recreatie en de opwekking van hernieuwbare energie, net als de VVD een goede casus om de 
provinciale ambities op het gebied van participatie in de aanloop naar de Provinciale Omgevingsvisie 
vorm te geven? 
 

2. Is het College van GS bereid om met de BVRR in gesprek te gaan en in dit gesprek voor te stellen dat 
de open discussie die BVRR voorstelt, door de Provincie wordt gefaciliteerd, bijvoorbeeld door deze in 
het provinciehuis te laten plaatsvinden? Zo nee, waarom niet? 

 
 
 

Namens de VVD-fractie provincie Utrecht en hoogachtend, 

 

 

A. Ens 

 

 




