Trots op eig en s tro o m

Wij zijn een groep inwoners van Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein
die zelf onze schone energie willen opwekken in Rijnenburg. Rijnenburg is een gebied waar woningbouw gepland was. De woningbouw
is nu uitgesteld en tot minstens 2030 is Rijnenburg beschikbaar als
energielandschap. Wij willen dit gebied samen inrichten. We gaan aan
de slag met huidige bewoners en omwonenden, met grondeigenaren,
met energieliefhebbers en gebiedsliefhebbers. Wat ons betreft komen
er onder andere windmolens en zonnevelden. Zo maken we er samen
een gebied van waar we van blijven genieten: voor de energie van nu
en de woningbouw van straks.

We m aken het s amen

Omdat wij zelf baas willen zijn over onze energie, bepalen we
samen hoe het energielandschap eruit komt te zien en wat er
met de opbrengst gebeurt. De opbrengst blijft op deze manier
lokaal beschikbaar. De stroom gaat naar de omliggende wijken.
De financiële opbrengst kunnen we bijvoorbeeld inzetten als rente
voor betrokkenen die investeren, voor een mooie inrichting van het
landschap voor bijvoorbeeld recreatie en voor nieuwe duurzame
projecten in de omliggende gemeenten.

S c h one en ergie is rein e e n e rgi e
De stad Utrecht wekt nu minder dan 3% duurzame energie
op. Dat is veel te weinig natuurlijk.
Wij willen gemeenschappelijk
opgewekte energie, door
in de polder Rijnenburg
Wil jij ook baas zijn over
je eigen energie? Laat je
horen op www.rijne-energie.nl
en schrijf je in.

www.rijne-energie.nl

Samen schone energie opwekken
in Rijnenburg

windmolens en zonnevelden te bouwen. Wij denken dat energieopwekking
voor minimaal 60.000 huishoudens, dat is ongeveer ter grootte van de wijk
Leidsche Rijn, mogelijk is.

Hoe pak ken we d it aan ?

Om tot een goed ingericht energielandschap te komen willen we met
zoveel mogelijk bewoners in gesprek. Tijdens presentaties op georganiseerde
avonden, op uitnodiging, op straat, aan de keukentafel, via nieuwsbrieven
en e-mail, via onze Facebookpagina, via onze Twitter account, maar vooral
door geïnteresseerden op te zoeken en uit te nodigen. Rijne Energie is een
maatschappelijk project met een goed en sociaal businessmodel. We werken
voor de inrichting van het gebied samen met de gemeente, grondeigenaren,
bewoners en omwonenden.

Wat k a n jij d o en ?

* Meld je aan op www.rijne -energie.nl en maak van
Rijne Energie ook jouw initiatief
* Je komt op een voorinschrijvingslijst en hebt als
eerste de mogelijkheid om te investeren in wind en zon
* Doe mee in een van onze werkgroepen: Communicatie,
Community-building, Politiek of Rekenen en tekenen
Word
ook ambassadeur voor Rijne Energie en vertel het
*
verhaal. Voor meer informatie mail naar
rijne.energie@gmail.com
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