
Notulen zevende algemene ledenvergadering van Rijne Energie  
Woensdag 10 maart 2021: 20.00 - 21.15  

Online via Zoom 
 
 

Aanwezigen (allen online ivm Covid-19) 
 
Bestuur: Guido van Loenen, Joost Brinkman, Wouter Vermeiden  
Aanwezige leden: 65 leden die via de video call aanwezig waren 
 
Agenda 

1. Opening 
2. Notulen 13 oktober 
3. Vaststellen jaarrekening 2019 
4. Wijziging bestuur 
5. Status & Update plan 
6. Aandeelhoudersovereenkomst Windvogel 
7. Samenwerkingsovereenkomst Eneco & BHM Solar 
8. Meer energie in Utrecht 
9. WVTTK / Rondvraag 
10. Sluiting & Proost 

 
Toelichting per agendapunt 
 

1. Opening 
Ivm Corona vindt de vergadering volledig online plaats. Vergadering wordt om 20u geopend. 
Op dat moment zijn er 68 leden in de vergadering. 
 

2. Notulen 13 oktober 
De notulen van de ALV van 13 oktober 2020 worden goedgekeurd door de ALV. 
 

3. Vaststellen jaarrekening 2019 
De jaarrekening 2018-2019 en balans worden goedgekeurd door de ALV.  
 

4. Wijziging bestuur 
Korte toelichting en introductie van Guido. Voorstel om de voorzittersrol van Marcel aan 
Guido over te dragen wordt goedgekeurd door de ALV. 
 

5. Status & Update plan 
Toelichting door Freek Wisseloo. Er zijn veel vragen over de locatie van zon & wind en nog 
te doorlopen stappen en procedures. De belangrijkste vragen (en bijbehorende antwoorden): 

- Als het plan kleiner wordt, hoe zit het dan met de business case, want andere 
kosten lopen wel gewoon door? 
Het grootste deel van de kosten zijn de leges voor de zonneweiden en windturbines, 
en de aankoop van materialen. Als de zonneweiden kleiner worden en er minder 
windturbines komen dan dalen deze kosten ook. Het klopt dat we wel nog steeds 
dezelfde kosten voor de studies moeten maken, en dat het wat langer duurt om die 
dan terug te verdienen. 



 
- Moeten we woningen dichtbij windturbines uitkopen? 

We hoeven geen woningen uit te kopen, sterker nog, dat is nog bij geen enkel wind- 
of zonneproject gedaan en dat zou het project ook niet kunnen betalen. Turbines 
blijven minstens 250 m weg van woonhuizen (en in Reijerscop zelfs 500 m), 
zonneweiden minstens 100 m. Mochten mensen geluidhinder verwachten dan krijgen 
zij voorrang om isolatie aan te brengen met geld uit het Gebiedsfonds. Ook kunnen 
omwonenden planschade claimen bij de gemeente, die de rekening daarvoor naar 
ons doorstuurt. Dit komt overigens weinig voor omdat blijkt dat windturbines weinig 
impact hebben op de waarde van huizen. 
 

- Vanaf wanneer kunnen we inschrijven op ronde waarin we geld ophalen? 
We verwachten rond de zomer een definitief plan te hebben en gaan daarna de 
vergunningaanvragen en bestemmingsplanwijziging voorbereiden. Daarvoor zoeken 
we niet alleen geld van het Ontwikkelfonds, maar ook van jullie als leden. We 
verwachten rond de € 100.000 bij de leden ophalen. 
 

- Zijn er manieren om de grondeigenaren in Rijnenburg over te halen om mee te 
werken? 
We spreken al vele jaren met de grondeigenaren en zij willen eigenlijk gewoon liever 
woningen bouwen. Nu de minister, de gemeente en de provincie zeggen dat 
woningbouw niet mogelijk is tot 2040 is dit ook inzet geworden van de Tweede 
Kamerverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Mocht de 
situatie niet veranderen, dan kiezen wellicht sommige grondeigenaren eieren voor 
hun geld. We gaan daarom vooral in gesprek met woningcorporaties die ook een 
maatschappelijk doel hebben. 

 
Toelichting door Henderika Mulder over Communicatie aanpak/Rijne slimmeriken: heb je 
verstand van social media, vind je het leuk om een stukje te schrijven voor de website, weet 
je mensen warm te krijgen voor duurzame energie: meld je bij Henderika via de info mailbox: 
info@rijne-energie.nl .  
 

6. Aandeelhoudersovereenkomst Windvogel 
Guido geeft een toelichting op de concept aandeelhoudersovereenkomst met de Windvogel: 
we ontwikkelen het windpark als coöperatie samen met De Windvogel. De Windvogel is een 
landelijke coöperatie met veel kennis over het ontwikkelen van windparken, maar heeft ook 
het nodige kapitaal om wellicht bij te passen als Rijne Energie niet voldoende ophaalt. Guido 
zit binnenkort bij de notaris om een goede overeenkomst op papier te zetten die flexibel 
genoeg is voor beide partijen maar ook helder is over de verhoudingen. 
 

7. Samenwerkingsovereenkomst Eneco & BHM Solar 
Guido geeft een toelichting op de concept samenwerkingsovereenkomst met Eneco & BHM 
Solar. Dit zijn de twee commerciële partners met veel kennis over materialen, procedures en 
grondcontracten. Omdat twee corporaties (Energie-U en U-Wind) niet meer mee ontwikkelen 
was deze samenwerkingsovereenkomst sowieso aan herziening toe. 
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8. Meer energie in Utrecht 

Toelichting door Sander Willemsen over de ruimtelijke ontwikkelingen in Utrecht (inclusief 
energie). In de Omgevingsvisie van de gemeente Utrecht (de Ruimtelijke Strategie Utrecht) 
is aan de randen van de gemeente ruimte gereserveerd voor zonneweiden en windparken. 
Gezamenlijk is deze ruimte ongeveer evenveel als we willen ontwikkelen in Rijnenburg en 
Reijerscop. Sander roept de aanwezigen op zich bij hem te melden (sander@energie-u.nl) 
als iemand ideeën heeft om daar zon of wind te ontwikkelen. 
 

9. WVTTK / Rondvraag 
Vraag over ingang bij utrechtse woningbouwcorporaties (Mitros, Portaal) om te kijken of zij 
alsnog willen meewerken aan de ontwikkeling van zon en wind in Rijnenburg. Paulus Jansen 
(oud-wethouder wonen) neemt contact op met Freek Wisseloo (BHM Solar). 
 

10. Sluiting & Proost 
Vergadering wordt om 21.15 gesloten en de leden heffen het glas op het feit dat we officieel 
als initiatiefnemer zijn geselecteerd! 
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