
 
Notulen vierde algemene ledenvergadering van Rijne Energie 

Woensdag 19 februari 2019 - 19.30 - 21.30 

Brouwerij Maximus Utrecht 

  

Aanwezig: 40 leden en een introducee en een hond. 

De gebruikte presentatie is hier te vinden. 

  

SAMENVATTING 

· Raadsinformatiebijeenkomst dinsdag 18 februari: Naast tegenstanders van windmolens die 

bezorgd zijn over slagschaduw, geluid en waardedaling hebben Rijne Energie, NMU en 

aantal Utrechters namens de “zwijgende meerderheid” aangegeven dat het energiepark een 

enorme kans is voor Utrecht en omgeving. 

· Commissievergadering op 5 maart. Verwachting is dat de raad hierna snel over het 

uitnodigingskader zal stemmen en deze zal vaststellen 

· Rijne Energie volop in gesprek met diverse stakeholders en bewoners. 

· De Kopgroep (samenwerking van de grootste grondeigenaren), houdt vooralsnog vast aan 

hun strategie: geen energielandschap zolang de gemeente niet wil praten over 

woningbouw. 

  

OPENING 

Patrick Reijnen opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij excuseert voorzitter Marcel 

Goossens die i.v.m. privé omstandigheden niet aanwezig kan zijn. 
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NOTULEN 19 juni 2019 

De notulen worden kort doorgenomen. 

  

Verantwoordelijkheden bestuur (day to day operations en gemachtigd tot uitgaves tot 1.000 eur, ALV 

verantwoordelijk voor majeure beslissingen mbt beleid, investeringen & vergoedingen)  worden 

toegelicht en geaccordeerd. 

  

De notulen worden goedgekeurd. 

  

UPDATE BESTUUR 

Guido geeft update over de ontwikkelingen van de laatste maanden. 

  

Na bekendmaking van het definitieve voorstel voor het uitnodigingskader van het college, heeft Rijne 

Energie haar reactie hierop gegeven. 

  

Onze partners Eneco en BHM gaan nog intensiever samenwerken aan het energiepark, waarin 

geoptimaliseerd wordt op energie (en niet apart of zon of wind). Lokaal eigendom blijft 50-50 en is een 

harde eis in het uitnodigingskader. 

  

Proces 

Gisteren was de Raadsinformatiebijeenkomst. Naast tegenstanders van windmolens die bezorgd zijn 

over slagschaduw, geluid en waardedaling hebben Rijne Energie, NMU en aantal Utrechters namens de 

‘zwijgende meerderheid’ aangegeven dat het energiepark een enorme kans is voor Utrecht en 

omgeving. 

  

Op donderdag 5 maart is de commissievergadering, waarin de commissie Energie voor de laatste maal 

vergadert over het voorstel.  Het is de verwachting dat het voorstel kort daarop in de raad ter stemming 

zal worden gebracht. 

  

Nadat het uitnodigingskader door de raad is vastgesteld, hebben marktpartijen 3 maanden om het plan 

in te dienen. Hierbij is het van belang om overeenkomsten (of op zijn minst intentieverklaringen) te 

hebben met grondeigenaren. 

  

Stakeholders 

Ivo Thonon is sinds 4 maanden actief bij Rijne Energie als stakeholdermanager. Hij heeft de 

belangengroepen en bewoners in kaart gebracht en is met deze partijen in gesprek om duidelijk te 

maken waar Rijne Energie voor staat.  In maart zijn er bewonersavonden gepland voor de bewoners van 

de Heijercopperkade, Ringkade, Nedereindseweg, en Reijerscop. 

2/3 



 

  

  

Communicatie 

Patrick licht toe waarom Rijne Energie, in nauw overleg met Eneco & BHM, een persbericht heeft 

gemaakt waarin we duidelijk maken dat woningbouw versus windmolens een schijntegenstelling is. 

Woningbouw en windmolens kunnen prima samen in het gebied.  Het is niet zo dat Rijne Energie voor 

woningbouw is, we zijn er echter geen tegenstander van.  We zijn vooral voor veel duurzame energie. 

  

Freek Bersch stelt zich voor. Samen met Thijs van de Brink, Anje Poortman, Patrick Reijnen en Joost 

Brinkman wordt de communicatie van Rijne Energie gecoördineerd. Freek is een petitie gestart waarbij 

Utrechters (en omgeving) op laagdrempelige manier kunnen aangeven dat ze het duurzame energiepark 

steunen.  Na vier weken zitten we al op 1.200 handtekeningen: dus als iedereen nog 10 mensen laat 

tekenen, staan we binnenkort over de 2.000! 

  

Dit is de eenvoudige link: https://actie.degoedezaak.org/p/rijnenburg  

  

INSTALLATIE KASCONTROLECOMMISSIE 

Guido presenteert de financiële cijfers over 2019.  Met dergelijke bedragen is er natuurlijk behoefte aan 

een kascontrolecommissie.  Arjan van der Meer (initiatiefnemer van Rijne Energie van het eerste uur) en 

Jan Willem Knop (ook een van de eerste leden), stellen zich kandidaat.  Na korte ballotage, installeert de 

ALV de twee heren als kascontrolecommissie. 

  

SLUITING 

Om 21.30 sluit Patrick de vergadering en nodig iedereen uit voor een biertje. 
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