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Notulen derde algemene ledenvergadering van Rijne Energie 
19 juni 2019 - 19.30 - 21.30 
Brouwerij Maximus Utrecht 

 
Aanwezig: 30 leden en twee introducees.  
De gebruikte presentatie is hier te vinden.  
 
SAMENVATTING 

• Verwachting is dat definitief uitnodigingskader van de gemeente de komende maanden 
bekend gemaakt wordt en dat besluitvorming in tweede helft 2019 zal plaatsvinden. 

• Bestuur maakt voorstel mbt rolverdeling ALV<->Bestuur. 

• Ledengroei inmiddels naar 250, 1.000 eind van 2019 lijkt haalbaar mits huidige leden zelf 
helpen met werven van nieuwe leden 

• Participatie is verder uitgewerkt en toegelicht. Middels stemming onder de aanwezige leden 
zijn de voorkeuren van diverse keuzes gepeild. 

 

 
 
OPENING 
Marcel opent de vergadering en heet iedereen welkom.  Hierna licht Chris kort de 
ontstaansgeschiedenis van Brouwerij Maximus toe en geeft aan dat hij er graag aan de bar veel meer 
over vertelt. Marcel introduceert twee gasten: Johan Simon de vers aangestelde omgevingsmanager 
van de Gemeente Utrecht en een bewoner van de polder. 
 
NOTULEN 13 maart 2019 
De notulen worden kort doorgenomen. 
 
Vraag van Jan Monden: “De ALV is niet gekend in het opstellen van de zienswijze door het 
consortium naar de gemeente: Wat is nu de positie van de ALV?”. Guido geeft aan dat het bestuur 
namens de leden de inbreng van Rijne Energie heeft gegeven. Paul van Seters geeft aan dat het 
bestuur tijdens de ALV, verantwoording aflegt over de uitgevoerde activiteiten. 
 

https://rijne-energie.nl/wp-content/uploads/2019/06/20190619-Presentatie-ALV-19-juni-2019-lowres.pdf
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Actie: Het bestuur zal voor de volgende ALV een korte notitie maken, met een voorstel op welke 
manier de informatie gedeeld wordt & verantwoording afgelegd wordt.  
 
Andere vraag: De vorige ALV leek meer op een informatieavond dan een ledenvergadering. Het 
bestuur zou hier een standpunt op formuleren. Marcel licht toe dat het bestuur dat inderdaad 
gedaan heeft en dat er voor deze ALV dus alleen leden zijn uitgenodigd. Tot we anders berichten 
blijft dat ook voorlopig zo. 
 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
UPDATE BESTUUR 

- Waar staan we in het proces? Het voorlopig voorstel is in april gepresenteerd en de 
omliggende gemeenten en de initiatiefnemers (en ook burgers) hebben daarop kunnen 
reageren. Deze reacties worden nu verwerkt. Het is de verwachting dat het definitieve 
voorstel vlak voor of na de zomervakantie gereed is. Het is de verwachting dat deze eind 
2019 in de raad zal worden behandeld. Hierna (~begin 2020) kan Rijne Energie met de 
partners een voorstel indienen. 

 

 
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 
 
 

- Doorgenomen wordt waaraan de initiatiefnemers moeten voldoen. Rijne Energie voldoet 
met het consortium aan alle eisen op dit moment. Er kunnen zich echter ook nog andere 
partijen aandien. Door een lid wordt aangegeven dat er in Montfoort ook initiatieven zijn en 
of het mogelijk is dat een coöperatie uit Lopik een molen ‘adopteert’.  Joost geeft aan dat we 
in contact zijn met o.a. Dick Nederend en dit graag verkennen. 
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- Vraag uit de zaal of de gemeente met zevende scenario verder gaat of er ook nog gekeken 
wordt naar de overige 6. Wethouder zal 1 plan neerleggen met als basis 7de scenario met 
daarop eventuele wijzigingen. 

- Uitnodigingskader op hoofdlijnen. 
o Dit zijn de wensen en eisen voor de initiatiefnemers. Aandacht moet besteed worden 

aan inrichting landschap en natuur, geluid en slagschaduw en het ontwikkelen van 
het participatieplan. 

- Zienswijze van het consortium. Guido legt uit welke vragen zijn voorgelegd aan het College 
van B&W: dit zijn veel inhoudelijke procesvragen, waarbij het consulteren van de leden niet 
van meerwaarde was. 

- Inmiddels 250 leden, groeit gestaag door. We zijn nog maar 2 stappen verwijderd van 1.000 
leden die we eind dit jaar graag willen hebben!  Dus als iedereen nog één of twee nieuwe 
leden werft gaat het snel! 

- Energiebespaar-Actie: We hebben een actie opgezet met aantal leveranciers van 
energiebesparende technologieën, zonnepaneel aanbieders en energie-adviseurs: We zijn 
nog op zoek naar hulp om deze actie onder de aandacht te brengen! 

- Patrick licht toe dat er een nieuwe communicatie werkgroep is gevormd waarmee we de 
communicatie verder kunnen professionaliseren en intensiveren. 

- Arjan uit de zaal geeft aan dat je ook kunt participeren door te helpen met stukken schrijven, 
bijvoorbeeld het missie/visie stuk. 

 
PARTICIPATIE 
Aan de oproep van de vorige ALV (om mee te denken en te doen bij het opstellen van het 
participatieplan) hebben Theo Brinksma en Marinus Winters gehoor gegeven en samen met Guido 
en Inge dit deel van de agenda voorbereid. 
 

 
 
Guido legt uit wie er in principe voor participatie in aanmerking kunnen komen: eigenaren, 
omwonenden, acceptatiegebied en participatiegebied. Er zijn twee vormen van participatie: 
procesparticipatie en financiële participatie. Op dit moment voert de gemeente de gesprekken in het 
kader van de procesparticipatie. 
 
Wat betreft de vergoedingen is er onderscheid in: 
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Vergoedingen voor grond, omwonendenregeling, omgevingsfonds en rendement voor leden.  
 
. 

 
De sociale grondvergoeding staat min of meer vast. De vergoedingen voor de omwonendenregeling, 
omgevingsfonds en rendement voor de investeerders werken als ‘communicerende’ vaten. 

 
 
 
Om te peilen wat de aanwezige leden belangrijk is een aantal vragen voorbereid die middels een 
Kahoot gesteld worden. Hieronder een aantal van de conclusies (met de kanttekening dat dit 
gebaseerd is op slechts 10% van de leden) 
 

• Over het algemeen vinden de aanwezigen wel dat er wel sprake moet zijn van energie-
optimalisatie, en in mindere mate van winstmaximalisatie.   

• Ongeveer 2/3 van de aanwezigen is geïnteresseerd om in dit stadium financieel te 
participeren met risicovergoeding.   

• Bewoners uit de polders moeten prioriteit krijgen om in het park te kunnen investeren.   

• Twee derde van de aanwezigen geeft het bestuur het mandaat om het participatieplan 
verder uit te werken. 

 
SLUITING 
Nadat de barman komt waarschuwen dat de bar zo dicht gaat, wordt de vergadering om 21.50 
gesloten. 


