
Notulen vijfde algemene ledenvergadering van Rijne Energie  
Dinsdag 14 juli 2020: 19.30 - 21.00  

Brouwerij Maximus Utrecht  
 
 

Aanwezigen 
 
Zeventien leden in de zaal, en 18 in de video call.  Daarnaast Maarten Koning (Raadslid 
D66) als gast. 
 
Bestuur: Guido van Loenen, Patrick Reijnen, Joost Brinkman, Wouter Vermeiden 
 
Agenda 

1. WELKOM 
2. NOTULEN 19 FEBRUARI 2020 
3. VOORSTEL NIEUW BESTUURSLID 
4. UPDATE PROCES 
5. PLAN KOMENDE MAANDEN 
6. RONDVRAAG 
7. SLUITING & PROOST 

 
Zie hier de gebruikte presentatie. 
 
Toelichting & acties per agendapunt 

1. Welkom 
Met name voor de nieuwe leden wordt er door Joost een korte toelichting gegeven over 
Rijne Energie. Ook is er een speciaal welkom voor D66 raadslid Maarten Koning die als 
toehoorder aanwezig is. 

 
2. Notulen ALV 19 februari 2020 

De notulen van de vorige ALV worden door de ALV goedgekeurd. 
 

3. Voorstel nieuw bestuurslid 
De ALV stemt in met het voorstel om Wouter Vermeiden als penningmeester toe te voegen 
aan het bestuur. 
 
De ALV stelt voor om inactief bestuurslid Peter Pothoven in een persoonlijk gesprek te 
vragen om zijn rol als bestuurslid neer te leggen. De ALV hecht belang aan een persoonlijk 
gesprek vanwege de zorgvuldigheid. Indien Peter tijdens het gesprek aangeeft te willen 
aanblijven als bestuurslid, zal tijden de volgende ALV in stemming worden gebracht wat de 
positie van Peter Pothoven zal worden. Het bestuur stemt hiermee in en zal hierover in de 
volgende ALV terug rapporteren (actie Patrick) 
 

4. Update proces 
Ivo geeft een toelichting over de raadsvergadering van 9 juli. Het voorstel van het college is, 
met enkele amendementen, goedgekeurd met 26 vd 45 stemmen. Een aantal van de tegen 
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stemmers zijn niet tegen een duurzame energie park, maar hadden graag een ander plan 
gezien met bijvoorbeeld: meer duidelijkheid over woningbouw of een kleiner plan of meer 
aandacht voor de natuur. Dus de stemmen geven een ietswat vertekend beeld. 
 
Een van de leden poneerde de stelling dat de politiek elkaar in de wurggreep heeft en elkaar 
daardoor niet hebben kunnen vinden. Als Rijne Energie hebben we laten zien dat de polder 
groot genoeg is om Woningbouw en een energiepark naast elkaar kunt ontwikkelen. In de 
RSU (Ruimtelijke Strategie Utrecht), later dit jaar komt woningbouw aan de orde. Het huidige 
college heeft de besluitvorming over t energiepark (dat inmiddels ook al 3 jaar duurt) niet 
willen vermengen met woningbouw, omdat hiervoor aparte processen lopen. 
 

5. Plan komende maanden 
Guido ligt toe wat er moet gebeuren in de komende maanden. Op 1 november moeten we in 
samenwerking met Eneco en BHM Solar het plan indienen. Ook andere consortia kunnen 
plannen indienen. Na de indiening neemt de gemeente dan 3 maanden om de ingezonden 
plannen te beoordelen. 
 
Het verkrijgen van grondposities is op dit moment het allerbelangrijkst, omdat er bij de 
ingediende plannen ook moet worden aangegeven of de gronden verkregen zijn (of hier in 
ieder geval enige zekerheid over is). 
 
Ook het verder betrekken van de direct omwonenden is belangrijk. De gesprekken met de 
bewoners worden door de ALV gewaardeerd. Oog voor de ander, vertrouwen en 
transparantie horen bij Rijne Energie. Verschillende leden geven aan hiermee te kunnen en 
willen helpen. Er wordt aangeven dat er binnen de RES ook geld voor beschikbaar is. De 
zojuist geïnstalleerde penningmeester Wouter gaat dit uitzoeken. 
 

● Voor deze fase is er totaal € 25.000-30.000 nodig. Volgens de afgesproken 
verhoudingen met Eneco/BHM moeten de drie energiecoöperaties (Rijne Energie, 
Energie U en Windvogel) hier 50% van opbrengen, dus elk ± € 5.000.  

● Dit betreft een hoog risico investering, waarbij de kansen op succes nog onduidelijk 
is: er moeten in de komende periode dan wel grondcontracten worden gesloten en 
de gemeente moet het plan daarna ook nog accorderen. 

● Guido geeft een korte mondelinge toelichting op de activiteiten, zoals het inhuren van 
ecoloog, planoloog en bedrijf dat de plannen kan visualiseren en evt video animatie 
kan maken 

● Na korte discussie en ‘poll’, lijkt het erop dat de aanwezig leden bereid om voor € 50 
a €100 euro een gift te doen. Bij succes geeft deze gift je als eerste het recht bij om 
te investeren in de volgende ronde waarbij de donatie wordt omgezet in een deel van 
de investering straks.  Het bestuur zal op korte termijn dit verder uitwerken, 
kortsluiten met aantal leden en daarna alle leden uitnodigen om hieraan mee te doen 
 

Resultaat van de pol bij de ZOOM aanwezigen.  Beeld in de zaal is vergelijkbaar. 
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De ALV spoort het bestuur aan om ook alvast na te gaan denken over de financiering van de 
volgende fase en niet te schuwen om ‘groot’ te denken. Het bestuur neemt dit ter harte en 
zal hiervoor in de komende ALV een voorstel doen. 
 
Het werven van nieuwe leden zal zeker ook de nodige aandacht krijgen. Het bestuur ziet dit 
vooral in licht van de financiering van de volgende fase. Verschillende aanwezigen geven 
aan hier mee te willen helpen.  Aparte mailing hierover zal volgen en enthousiastelingen 
kunnen zich melden bij Joost via de algemene mailbox (info@rijne-energie.nl). 
 
Na korte rondvraag sluit Joost de vergadering om 21.00 en worden de leden uitgenodigd 
voor 1.5m borrel. 
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