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Notulen eerste algemene ledenvergadering van Rijne Energie 
15 november 2018 - 19.30 – 21.00 

Metaal Kathedraal Utrecht 
 
Aanwezig: ongeveer 50 aanwezigen. De 42 aanwezige leden van Rijne Energie staan in de bijlage. 
De gebruikte presentatie is hier te vinden.  
 
Samenvatting: 

• Ledenvergadering akkoord met de begroting 

• Ledenvergadering akkoord met bestuurswissel 

• Veel energie en een feestelijke proost! 
 
 
OPENING 
 
Voorzitter Marcel Goosens opent de vergadering en geeft de aanwezigen de mogelijkheid om aan te 
geven welke vragen er op voorhand zijn. Deze zullen tijdens de ALV aan de orde komen. Marcel stelt 
de agenda vast en introduceert Maureen Baas, de “schuldenaar” van de Metaal Kathedraal. 
 
Maureen Baas is eigenaar/oprichtster van Metaal Kathedraal.  Ze is fan van Rijne Energie en heeft 
heel veel duurzame plannen. Maureen zegt minimaal 10 nieuwe lidmaatschappen van Rijne Energie 
toe. 
 
Hierna licht Marcel de doelstelling van de coöperatie toe. Deze is ook te vinden op de eerste pagina 
van de oprichtingsacte.  
 
TERUGBLIK 
 
Josje Fens, één van de initiatiefnemers, vertelt in 10 minuten over het ontstaan van Rijne Energie en 
over de rolverdeling tussen Gemeente Utrecht, andere belanghebbenden en initiatiefnemers zoals 
Eneco en BHM Solar. 
 
Vragen zaal: 
 
Vraag: Eneco gaat hier flink aan verdienen, hoe zorgen we dat het geld lokaal blijft?  
Antwoord: Rijne Energie en Eneco hebben een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin 50-
50% eigenaarschap is afgesproken. Daarmee zijn in ieder geval de helft van de zeggenschap en 
financiële voordelen ‘verankerd’.  
 
 
Vraag: Wat is de status van een lid van Rijne Energie? 
Antwoord: Alle leden zijn gelijk. In de oprichtingsakte van de coöperatie staat dit verder beschreven, 
waarbij wordt benadrukt dat een lid niet aansprakelijk is voor de schulden van de coöperatie, wel 
voor diens eigen inleg.  
 
Vraag: Er was ook een uitwerkingsgroep waar mensen uit zijn uitgestapt. Hoe verhoudt dit zich tot 
Rijne Energie? 
Antwoord: Rijne Energie en de ‘uitstappers’ staan los van elkaar. De uitwerkingsgroep was een groep 
bewoners en belanghebbenden die in het proces van de gemeente hebben meegedacht over de 

http://rijne-energie.nl/wp-content/uploads/2018/11/20181115-eerste-ALV-Rijne-Energie.pdf
http://rijne-energie.nl/wp-content/uploads/2016/11/Afschrift-akte-van-oprichting-Cooperatieve-vereniging-Rijne-Energie-U.A_v3-AfschriftDigitaal.pdf
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scenario’s. De ‘uitstappers’ zijn een aantal deelnemers, die zich in hun bezwaren tegen windmolens 
onvoldoende gehoord voelden in de uitwerkingsgroep.  
 
VOORUITBLIK 

Guido van Loenen vertelt over de zes scenario’s die door de gemeente zijn ontwikkeld. Hij licht de 
totstandkoming ervan toe en geeft aan dat de gemeenteraad van Utrecht naar verwachting aan het 
eind van het eerste kwartaal van 2019 een keuze voor één van de scenario’s zal maken. 

Rijne Energie heeft vanaf het begin gepleit voor een scenario waarin voor minimaal 60.000 
huishoudens aan stroom kan worden opgewekt.  Het ‘maximale’ scenario “EnergieVoorop” overtreft 
dit: hierbij worden met 12 windmolens en 228 ha aan zonnevelden stroom opgewekt voor 90.000 
huishoudens. De scenario’s “Zon Voorop” en “Poldergroep” zijn goed voor 45 resp. 39 duizend 
huishoudens. De andere drie scenario’s zitten hier tussenin. 
 
Daarna licht Guido de planning en ‘werkstromen’ tot het raadsbesluit toe. 
 
 

 
 
 
Communicatie & groei van de coöperatie 
We hebben nu 115 leden en willen dit in 2019 laten groeien naar 1.000 leden zodat veel mensen in 
de regio samen eigenaar van het toekomstige energielandschap kunnen worden. 
 
Participatie 
Rijne Energie gaat een participatieplan uitwerken waarin op voorhand duidelijk wordt op welke 
manier er geparticipeerd kan worden in het energiepark en hoe we verankeren dat een deel van de 
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winst terugvloeit naar het gebied. Dit zal ook met onze samenwerkingspartners Eneco en HBM Solar 
moeten worden afgestemd. 
 
Grondzaken  
We hebben afspraken met grondeigenaren nodig. Daar is Rijne Energie met Eneco en BHM Solar mee 
bezig. Wij streven naar sociale grondvergoedingen om eerlijke verdeling van grondopbrengsten te 
organiseren, ongeacht de locatie van zon en wind, en om direct omwonenden ook mee te laten 
profiteren. 
 
Informeren raadsleden en fracties 
We willen raadsleden goed informeren en plannen daarom komende periode afspraken met de 
verschillende fracties. Hierin gaan we vooral pleiten voor de coöperatieve gedachte: sociale 
grondvergoedingen, deel van de winst terug naar het gebied en gezamenlijk investeren. 
 
Na het raadsbesluit van de Utrechtse gemeenteraad volgt een officiële Ruimtelijke Ordening 
procedure (RO procedure) waarvan het maken van een bestemmingsplan en een Milieu Effect 
Rapportage (MER) deel zullen uitmaken. 
 
Vraag: Hoeveel tijd kost de RO procedure nog? 
Antw: Voor wind is dat in meest optimistische scenario 2 jaar (na raadsbesluit). Voor zonnevelden is 
een MER niet nodig en kan sneller worden gestart met realisatie.  
 
Vraag: Wanneer worden de omliggende gemeenteraden geraadpleegd?  
Antw: Dat gebeurt op dit moment, door de gemeenteraad van Utrecht. Colleges van de omliggende 
gemeenten koppelen terug naar de raad van Utrecht. 
 
Vraag: Komt er woningbouw na 2030? 
Antw. Dit is een politieke keuze. In de provinciale staten is een motie voor woningbouw 
aangenomen. Energie en woningbouw zijn te combineren. Een van de eisen in het gemeentelijke 
ontwerpproces aan de scenario’s is dat woningbouw (op termijn) mogelijk blijft.  
 
Vraag: Zijn de afspraken met Eneco 50-50? 
Antw: Inderdaad. Datzelfde spreken we af met BHM Solar. 
 
Vraag: wat gaat de coöperatie voor de omgeving doen? Ga ik lid worden voor de winst of is er meer? 
Gaat het naar de aandeelhouders? 
Antw: Er komt een participatieplan. Een deel van de winst gaat naar de leden die door een 
investering een aandeel in het energiepark krijgen. Een ander deel van de opbrengst per windmolen 
en/of zonneveld komt in een gebiedsfonds. Hoe de verdeling zal zijn (tussen bijvoorbeeld 
gebiedsfonds en winstuitkering) en hoe het gebiedsfonds wordt besteed zal moeten worden 
uitgewerkt. De bewoners van het gebied zullen, ook als ze niet lid zijn van de coöperatie, via het 
gebiedsfonds meeprofiteren van de realisatie van windmolens en/of zonnevelden.  
 
Vraag: moet er niet vooraf een verdeelsleutel komen van de opbrengsten? 
Antw: Uiteindelijk bepalen de leden welke verdeelsleutel gehanteerd wordt. Rijne Energie wil een 
participatieplan uitwerken waarin op voorhand duidelijk wordt op welke manier er geparticipeerd 
kan worden in het energiepark en hoe we verankeren dat een deel van de winst terugvloeit naar het 
gebied. Dit moet ook worden afgestemd met onze samenwerkingspartners Eneco en BHM solar. 
Tijdens een volgende ALV (waarschijnlijk in januari/februari 2019) zal het participatieplan worden 
besproken.  
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Vraag: Je kunt lid worden in een heel groot gebied: Dat lijkt op “wel de lusten, niet de lasten”.  
Waarom is er niet een kleiner gebied gekozen? 
Antw: Het is de bedoeling dat het een heel groot energiepark wordt, met dito financieringsbehoefte. 
Om meer mensen in en om Utrecht de mogelijkheid te geven om lid te worden is gekozen voor een 
groter gebied. Een deel van de lusten zal via het gebiedsfonds alleen ten goede komen voor de 
bewoners van het specifieke gebied Rijnenburg en Reijerscop.  
 
Vraag: Is het nu zo dat de uitwerkingsgroep een scenario kiest en dat voorlegt aan de gemeenteraad? 
Antw: Nee. Het college van Utrecht bereidt een besluit voor de keuze van een scenario voor en 
brengt dat via een voorstel naar de gemeenteraad van Utrecht. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad. 
 
Vraag: Is de verwachting dat het college een voorstel doet voor een bepaald scenario? 
Antw: Guido verwacht dat niet het maximale (Energie Voorop) of het minimale (Zon voorop / 
Polderscenario) zal worden gekozen maar één van de scenario’s die daar qua opbrengst tussenin zit.  
 
Vraag: Wat is de positie van de andere initiatiefnemers? 
Antw: Wat betreft wind zijn het Eneco en Rijne Energie die in het gebiedsproces meepraten. Wat 
betreft zon zijn er veel meer partijen die in het gebiedsproces meedoen. Gemeente Utrecht is nooit 
helemaal helder geweest over de positie van partijen. Het lijkt logisch dat de partijen die mee 
hebben gedaan aan het proces ook gaan ontwikkelen, maar het kan ook zo zijn dat geen van de 
huidige initiatiefnemers uiteindelijk daadwerkelijk het energiepark (mee) gaat ontwikkelen. 
 
Vraag: Hoe groot zou het bestuur van Rijne Energie moeten zijn? 
Antw: Dit is aan de ALV, maar de huidige bestuurders vinden vijf een mooi aantal. Er is dus een 
vacature. 

 
 
BEGROTING 
 
De begroting is gebaseerd op de inkomsten, en daarmee vooralsnog direct gerelateerd aan het 
aantal leden. Voor 2018 is dit ingeschat op 150 en voor 2019 rekenen we op 1.000 leden. 
 

Vraag: De gemeente kan voor lokale initiatieven subsidie beschikbaar stellen.  
Antw: Goede tip, zijn we mee bezig!  

 
De ledenvergadering gaat per acclamatie akkoord met de begroting.   
 
 
BESTUURSWISSELS 
 
Marcel licht bestuurswisseling toe.  
Josje Fens secretaris, gaat het bestuur verlaten en wordt onder luid applaus bedankt met een bos 
bloemen. 
 
Joost Brinkman, heeft een duurzaamheidsvirus opgelopen. Zijn huis is energiepositief en nu heeft hij 
tijd om aan iets groter te werken.  
 
Peter Pothoven is het tweede nieuwe bestuurslid: woont in oude deel van de Meern. Hij is groot 
voorstander van zelf lokaal opwekken. 
 



   

20181119 Notulen eerste ALV Rijne Energie v2  5/6 

De twee nieuwe bestuursleden worden per acclamatie aangenomen met een applaus van de 
aanwezigen.  
 
Om het bestuur te complementeren wordt er nog gezocht naar een vijfde, bij voorkeur vrouwelijke, 
kandidaat. 
 
Opmerking Jan Monden: In de statuten staat dat het bestuur een bestuurslid kan weigeren, terwijl 
uiteindelijk de ALV hierover het laatste woord zou moeten hebben.  Dit zal worden gecontroleerd en 
waar nodig worden aangepast. 
 
 
SAMEN GAAN WE HET MAKEN 
 
Joost Brinkman vertelt kort over het communicatieplan. Joost laat de groei zien van de leden in de 
afgelopen 6 weken en hoe ze verdeeld zijn over de regio. Ze zijn verspreid over heel de stad Utrecht, 
Maarssenbroek, De Meern, Nieuwegein en IJsselstein. 

Als alle huidige 115 leden elk 9 nieuwe leden werven dan zitten we heel snel op de beoogde 1.000 
leden.  De crux zit hem in effectieve communicatie met een gering budget.  Alleen samen kunnen we 
het maken. Daarom is het bestuur nog op zoek naar een aantal vrijwilligers voor de website, 
fondsenwerver, buurtambassadeurs etc (zie bijlage).  Diverse geïnteresseerden hebben zich tijdens 
de borrel gemeld.  Binnenkort wordt er een aparte communicatie-sessie georganiseerd. 

Vraag: Ben ik het enige lid uit Maarssenbroek? Ik wil daar wel leden gaan werven met een 
subgroepje.   
Antw: Vooralsnog wel!  Dus ga je gang! Applaus 
 
Vraag: Als de gemeenteraad beslist om geen windmolens te nemen, gaat Rijne Energie dan verder? 
Antw: Ja, dan gaan we zonnevelden ontwikkelen. Het doel is een structurele en lokale 
energievoorziening in te richten. 

 

PROOST 

Om 21.00 sluit Marcel de vergadering en nodigt iedereen uit voor een feestelijke PROOST! 
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BIJLAGE: VACATURES 
 
 
- Webmaster, ben jij handig met wordpress en wil je onze website lekker opfrissen en bijwerken? 
 
- Social media guru, facebook, twitter, insta, het heeft voor jou geen geheimen, je bedenkt samen 
met de rest van de communicatiewerkgroep leuke content en doet 'webcare' 
 
- Tekstschrijver/interviewer, jij bent goed met taal en vindt het leuk bij andere actieve leden langs te 
gaan om de 'verhalen van Rijne Energie' op te halen 
 
- Buurt Ambassadeur: dat zijn we natuurlijk allemaal, maar jij hebt genoeg energie en het juiste 
netwerk om Rijne Energie in jouw wijk onder de aandacht te brengen 
 
- Standbemenser: wil je wel eens een dag(deel) in het weekend of een avond meehelpen Rijne 
Energie onder de aandacht te brengen? We staan regelmatig op duurzaamheidsmarkten en andere 
leuke events. Erg gezellig en super flexibel! 
 
- Fondsenwerver: je zult het zien in de begroting, onze ambities zijn groter dan ons budget. Je bent 
goed in het schrijven van fondsaanvragen en het vinden van kansrijke fondsen 
 
- Geldheld: we hebben een penningmeester, maar die kan het niet alleen, ben jij goed met centen en 
wil je helpen een goede boekhouding op te zetten, of deze te controleren, dan zoeken we jou 
 


