
   

20190313 Notulen tweede ALV Rijne Energie fina  1/5 

Notulen tweede algemene ledenvergadering van Rijne Energie 
13 maart 2019 - 19.30 – 21.30 

Metaal Kathedraal Utrecht 
 
Aanwezig: ongeveer 60 aanwezigen, waarvan ~50 leden en 10 geïnteresseerden.  
De gebruikte presentatie is hier te vinden.  
 
SAMENVATTING 

• Ledenvergadering akkoord met toetreding Patrick Reijnen in het bestuur 

• Besluitvorming bij gemeente in Q4 2019, uiteindelijke realisatie pas vanaf eind 2021 

• Energiecoöperaties hebben een stem en invloed op keuzes van de overheid 

• Een concept participatieplan wordt komende maanden ontwikkeld. Leden kunnen meedoen 

• Met hulp van huidige 200 leden moet het lukken om te groeien naar 1000 leden dit jaar! 
 

 
 
OPENING 
Voorzitter Marcel Goosens heet iedereen welkom en vraagt wie er voor het eerst bij een ALV van 
Rijne Energie is: Dit is ongeveer de helft.  Daarna geeft hij het woord aan Maureen Baas.  Maureen 
heeft de Metaal Kathedraal gesticht en geeft korte toelichting op het doel van de Metaal Kathedraal: 
een bolwerk van innovatie en een werkplaats voor een betere wereld.  
 
Marcel vraagt of er vragen zijn uit de zaal. Eén van de aanwezigen komt uit Zeist en vindt het jammer 
dat hij geen lid kan worden omdat hij niet in het in de statuten opgenomen woongebied woont. Dit 
zal in een komende bestuursvergadering worden besproken en op worden teruggekomen.  De 
agenda wordt vastgesteld. 
 
NOTULEN VORIGE ALV 
Op de vraag of er op of aanmerkingen zijn op de notulen, heeft Pieter van Veenen (een van de 
oprichters van de Buren van Rijenburg die zich inzetten tegen overlast) vier punten die hij aan de 
orde wil stellen.  Nadat bij punt 2 blijkt dat dit geen inhoudelijke vragen over de notulen zijn wordt 
hem verzocht deze vragen te stellen op het moment dat deze punten in de vergadering behandeld 
worden.  De notulen worden door de ALV goedgekeurd. 
 

https://rijne-energie.nl/documenten/
https://rijne-energie.nl/documenten/
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UPDATE BESTUUR 
Marcel geeft korte update over de zaken die afgelopen maanden zijn uitgevoerd 

- De website en betalingsproces is vernieuwd.  Opmerking van Danny: volgende keer ook de 
ALV vermelden op de website (bij nieuws). 

- Incasso’s van 2018 zijn geïnd. Binnenkort zal ook geïncasseerd worden voor 2019 (voor de 
leden die in 2018 lid zijn geworden. De financiële middelen beperkt dus er moet doelmatig 
georganiseerd worden.  

- Toelichting samenwerkingsovereenkomst BHM Solar, deze is nu ondertekend. Vraag over 
aanbesteding. Er moet nog aanbesteed worden en dit gaat pas gebeuren als de gemeente de 
uitvraag gaat doen. Rijne Energie heeft wel een “voorsprong” omdat ze al 2 jaar bezig zijn en 
contacten hebben opgedaan met veel stakeholders. Uiteindelijk komt er een ontwikkeling BV 
waar de coöperatie in opgenomen wordt. 

- Convenant met de grondeigenaren (vooral voor de polder Rijnenburg) is in de maakt. Dit is 
cruciaal omdat Rijne Energie zelf geen grondbezit.  

- Er is gesproken met bijna alle politieke partijen in de gemeente Utrecht. De ervaring is dat 
het goed is om aan tafel te zitten en te zien waar we elkaar kunnen vinden en waar niet. 

- Patrick Reijnen stelt zichzelf voor en geeft aan waarom hij graag het bestuur wil komen 
versterken. Per acclamatie besluit de ALV dat Patrick toe treedt tot het bestuur. 

  
UPDATE GEMEENTE UTRECHT 
Hans Kraaij is projectleider van de gemeente Utrecht en geeft een toelichting op het project en start 
met de vergelijking van een broedende kip.  
 
Hans licht toe dat er vanuit het college een voorstel gemaakt wordt waarin verschillende belangen 
gewogen worden. Dit voorlopig advies wordt eerst aan de omliggende gemeenten en andere 
belanghebbenden aangeboden. Deze partijen hebben dan minimaal 6 weken om hierop te reageren. 
Het college neemt de feedback ter harte en zal dan waarschijnlijk rond de zomer haar definitieve 
advies aan de gemeenteraad voorleggen. 

 
Als alles mee zit kan de besluitvorming over bestemmingsplanwijziging en toekennen van 
vergunningen rond zomer 2021 plaatsvinden. 

 
Bovenstaande tijdschema’s zijn interpretatie van Rijne Energie, en kunnen nog wijzigen 
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Vraag: Kan er vertraging optreden door de regionale energiestrategie? 
Antwoord: Het is de bedoeling een robuust besluit te nemen en daarna niet te vertragen. En hoe 
zaken als woningbouw geïntegreerd kunnen worden. 
Vraag: Moeten we niet inzetten op kleiner projecten: Dit is heel groot maar duurt heel lang.  
Antwoord: Dit is onderdeel van totale discussie. We moeten serieus met grotere projecten aan de 
slag om zelfvoorzienend te worden. 
 
Hans vraagt de zaal of ze weten hoeveel energie de gemeente Utrecht gebruikt en hoeveel hiervan 
duurzaam wordt opgewekt: Totaal wordt er 12PJ energie gebruikt terwijl er nog geen 0,1 PJ door 
zonnepanelen wordt opgewekt: Dit is nu dus marginaal: alleen een ambitieus plan kan hier 
verandering in brengen. 
 
PARTICIPATIE & GROEI 
Marcel introduceert Gerlach Velthoven.  Gerlach is oud Utrechter voordat hij naar de Betuwe 
vertrok. Daar is hij sinds 7 jaar actief om duurzame energieprojecten te realiseren.  Hij vindt het mooi 
om te zien dat ALV in zo’n vroeg stadium van het project al goed bezocht wordt. 
 
Gerlach geeft een toelichting over de rol van een coöperatie en op welke manier dit invloed heeft op 
het beleid. Ook al is nu slechts 2% van de Nederlanders lid van een energie coöperatie, de politiek 
luistert ernaar en er wordt beleid op gemaakt.  In de Betuwe heeft de coöperatie veel voordelen 
gehad om realisatie mogelijk te maken. Door het rendement van een energiepark niet alleen direct 
uit te keren aan de investeerders maar de ‘overwinst’ te gebruiken voor maatschappelijke doelen 
wordt grote maatschappelijke impact mogelijk gemaakt. 
 
Een aantal aanwezigen in de zaal maakt zich zorgen over de hinder van met name windmolens: 
geluidsoverlast en slagschaduw. Gerlach geeft aan dat dit inderdaad het geval kan zijn, maar dat het 
belangrijk is om een eerlijk verhaal te vertellen. Een windmolen geeft op 500meter afstand in het 
meest ongunstige geval een geluid van 45dB: te vergelijken met een geluidsarme vaatwasser. Veel 
relevante vragen van omwonenden zijn te vinden op Betuwe Wind en zullen binnenkort ook op de 
website van Rijne Energie worden gezet. 
 
Paul Seters vraagt n.a.v. de discussie: “Is dit nu een ledenvergadering of een informatieavond?” 
Antwoord van Marcel: Dit is een terechte vraag en het lijkt nu inderdaad op het laatste.  Als 
coöperatie vinden we het echter belangrijk in deze fase van het proces dat we iedereen welkom 
heten: dat is een onderdeel van het participatieproces. Het Bestuur zal hierover een definitief 
standpunt formuleren. 
 
Hierna neemt Guido Loenen het woord om toe te lichten wat Rijne Energie verstaat onder 
‘Participatie’.   Hij geeft aan dat eigenaren van de grond, en de omwonenden de belangrijkste 
belanghebbenden zijn waarmee in gesprek gegaan moet worden.  
 
Toelichting op het participatiegebied. Gebied waar omwonenden wonen enerzijds, anderzijds heb je 
participanten nodig voor financiering. Gebied met genoeg leden voor financiering.   
 
Als laatste zijn er verschillende vormen van participatie: financieel en proces. 
 
Guido geeft aan dat het participatie model eigenlijk pas kan worden uitgewerkt nadat de gemeente 
een definitief besluit heeft genomen.  Ter voorbereiding hierop kunnen we wel zaken gaan 
voorbereiden. Leden die dit interessant vinden en hierbij willen helpen zijn van harte welkom! 

https://www.betuwewind.nl/vraag-en-antwoord/
https://www.betuwewind.nl/vraag-en-antwoord/
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COMMUNICATIE 
Patrick Reijnen zet de aanwezigen aan het werk door ze in groepjes te laten nadenken op welke 
manier ze nieuwe leden kunnen werven. Dat je in 10 minuten goede ideeën kunt bedenken bewijst 
deze oefening: een greep uit de ideeën: 
 

• buren/familie/vrienden/collega’s werk vragen 

• Klimaatkinderen bij scholen benaderen 

• Nextdoor (app) 

• Instagram gaan gebruiken 

• Delen in Facebook bewonersgroepen 

• Bezoeken lokale events zoals de Biomarkt, festivals etc 

• LinkedIn groep opzetten 

• Bezoek windmolens om angst weg te nemen  
 
 
Als laatste neemt Joost het woord. Rijne Energie heeft de ambitie om te groeien van de huidige 200 
naar 1.000 leden. Hiervoor is, met dank aan Peter Pothoven, een mooie solar-powered bakfiets 
gemaakt: Leden die deze graag een keer willen gebruiken om een dagdeel bij een winkelcentrum of 
andere drukbezochte plaats te gaan staan zijn van harte welkom.  
 
Ook zijn er meer dan 10 ‘bekende’ Utrechters die ambassadeur willen zijn voor onze coöperatie en 
op deze manier bekendheid genereren om leden werven.  Maar eigenlijk is iedereen een 
ambassadeur: Daarom is er de mogelijkheid om een mooie portretfoto te laten maken door de 
fotograaf na de vergadering.  
 

>>>  Ben jij onze nieuwe social media held ??  Laat het weten!!  <<< 
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RONDVRAAG 
Een aanwezige geeft aan dat ze het nemen van de vele foto’s als hinderlijk heeft ervaren en geeft aan 
niet op de foto’s te willen staan die gedeeld worden. Marcel antwoordt dat hij dit inderdaad 
vergeten is te melden bij de start van de vergadering en dat we hier in het vervolg rekening mee 
zullen houden. Als er nog meer aanwezigen zijn die niet op de foto willen dan kunnen ze zich bij Joost 
melden. 
 
Vraag: in één van de scenario’s was sprake van een Roeibaan: Zit dat ook in jullie plannen?   
Antwoord Hans Kraaij: Dit hangt af van de uitvraag van de gemeente. 
 
Sander Willemsen geeft aan dat er op maandag 25 maart voor geïnteresseerden een Energie-Game 
gespeeld kan worden bij ANNE. Hiermee krijg je inzicht in de belangen en de uitdaging van de 
energietransitie.  Opgeven hiervoor kan via deze link. 
 
 
SLUITING 
Om 21.45 sluit Marcel de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje en het laten 
maken van een professionele profielfoto. 
 
 
 
 

https://www.energie-u.nl/agenda/
https://www.energie-u.nl/agenda/

