
Notulen negende algemene ledenvergadering van Rijne Energie
Woensdag 27 oktober 2021: 20.00 - 22.00

Zowel fysiek bij Maximus als online via Zoom

Aanwezige leden: 20 leden aanwezig bij Maximus en 28 via Zoom.
Bestuur: Guido van Loenen, Joost Brinkman, Wouter Vermeiden

Gebruikte presentatie is hier te vinden.

Agenda
1. Opening
2. Update lopende zaken
3. Net congestie
4. Wind <> Alleen Zon
5. Crowdfunding
6. Uitstel financieel jaarverslag en nieuwe kascommissie
7. WVTTK / Rondvraag
8. Sluiting & Proost

Toelichting per agendapunt

1. Opening
Joost opent de vergadering om 20u en geeft korte toelichting op de agenda.

2. Update lopende zaken
Guido geeft een toelichting op de laatste ontwikkelingen.  De IPOK , de overeenkomst1

tussen het consortium (Rijne Energie, Windvogel, BHM solar en Eneco) en de gemeente
Utrecht, wordt op korte termijn getekend.

Hierna zal ook de NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau, waarin beschreven staat wat er
in de MER onderzocht zal worden) door het college van B&W worden vrijgegeven voor
publicatie zodat iedereen de gelegenheid krijgt hierop te reageren.

Rijne Energie zal na publicatie (ism met de andere consortium partners), een aantal
informatiesessies organiseren zodat omwonenden en belangstellenden geïnformeerd
worden over het proces en de vervolgstappen, zoals weergegeven in de planning (slide 6).

Nadat de NRD is gepubliceerd heeft eenieder 6 weken de tijd om via een zienswijze hierop
te reageren en eventueel aanvullingen te doen. Parallel zal het MER-onderzoek starten
waarbij de zienswijzen zullen worden meegenomen. Deze Milieu Effect Rapportage geeft
inzicht in de verschillende inrichtingsvarianten voor het opwekken van energie en de
effecten daarvan op natuur en milieu. Op basis hiervan wordt een voorkeursalternatief
opgesteld die weer de basis vormt voor het bestemmingsplan.

1 Intentie en Plankosten Overeenkomst
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3. Net Congestie
Op 12 oktober heeft Tennet een Congestie onderzoek ingesteld voor de regio Utrecht. Jan
Willem Senft en Kees Jan Fernhout van netbeheerder Stedin zijn daarom aanwezig om een
toelichting te geven op de gevolgen.

Voor Rijne Energie houdt het concreet in dat we op dit moment niet zeker zijn van
teruglevercapaciteit. Als we een aansluiting aanvragen, zullen we op een wachtlijst geplaatst
worden, waarbij het onduidelijk is wanneer de terugleverings-aansluiting operationeel kan
zijn.

De uitkomst van het onderzoek van Tennet naar de congestie in de regio, en wat hiervoor de
oplossingsrichtingen zijn, wordt in januari 2022 verwacht.  Dan zal er voor Rijne Energie
meer duidelijkheid komen over de gevolgen op onze planning.

4. Wind <> Alleen Zon
Guido geeft een introductie en achtergrond. Veel grondeigenaren in Rijnenburg hebben de
grond gekocht om woningen te ontwikkelen. Zij willen op dit moment niet meewerken aan
het realiseren van wind en/of zonne energie. Mogelijk valt er met deze grondeigenaren te
praten over veel zonne-energie als we onze windambities in RIjnenburg laten varen. Om
gevoel te krijgen bij de mening en ideeën van de leden wordt er een kahoot-poll gedaan,
waarbij aan de hand van een aantal stellingen gediscussieerd wordt over de mogelijkheden
om het energiepark te vergroten.

De poll is opgebouwd uit meerdere vragen. De keuze voor de verhouding tussen zon en
wind hangt samen met het energienetwerk, de ruimte voor natuur en andere functies en de
inbreng tijdens het participatieproces.

Veel duurzame energie opwekken is de belangrijkste drijfveer van veel van de leden en
windmolens zijn daarin voor de meerderheid onmisbaar. Ook zag een ruime groep grote
zonnevelden als serieuze optie, liefst in combinatie met windmolens. Maar een echte keuze
hangt natuurlijk af van de mogelijkheden die grondeigenaren bieden.

Guido sluit het onderwerp af met de verzekering richting de leden, dat mochten het
concreter worden en de grondeigenaren (die nu niet willen meewerken) serieus willen praten
over het opwekken van een hele grote hoeveelheid zonne-energie (maar zonder wind) dat
we daarover eerst de leden zullen raadplegen.

5. Crowdfunding
Sander Drent geeft een toelichting over de status en het proces van de crowdfunding.

Om het MER-onderzoek te kunnen bekostigen, moet Rijne Energie €100.000 bekostigen.
Hiervoor willen we dit jaar een crowdfunding opzetten, waar leden in kunnen participeren.
De ALV wordt gevraagd om op een aantal hoofdpunten akkoord te geven zodat deze
verwerkt kunnen worden in het detail informatie document en in het benodigde huishoudelijk
reglement.
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De ALV gaat akkoord met:
● combinatie van Wind en Zon in deze fase
● een minimale inleg van €50 en een maximum van € 10.000 waarbij bij

overinschrijving de grootste inleggers in inleg verlaagd worden zodat zoveel mogelijk
leden mee kunnen participeren

● de risico premie van 50%.
De ALV gaat niet akkoord met een vaste verdeling van “75% Wind en 25% Zon” en stelt voor
dit flexibeler in te richten zodat de zekerheid op terugbetaling van de gehele lening groter
wordt.

Vraag: moeten we nu wel al starten met Crowdfunding en kosten maken als er nog een
aantal belangrijke onzekerheden zijn zoals congestie en gemeenteraadsverkiezingen in
maart 2022.
Antwoord: les is dat er geregeld onzekerheden bij komen en soms ook weer af gaan.
Daarnaast gaan we niet in één keer al het geld uitgeven en zullen we bij grote onverwachte
negatieve gebeurtenissen de ALV raadplegen als beslissend orgaan.

De ALV heeft ook de volgende vragen waarop het crowfunding team met een antwoord komt
voor de volgende ALV:

● Is “lening” wel de juiste naam en waarom in een vorm van eigendom?
● Kunnen  leden die meedoen de “lening” fiscaal speciaal behandelen?
● Hoe wordt voorkomen dat leden die nu geld inleggen benadeeld worden door een

ALV meerderheid die niet noodzakelijkerwijs ook geld ingelegd heeft.

Eind november willen we tijdens een volgende ALV de spelregels en documentatie voor de
crowdfunding laten goedkeuren, zodat deze dit jaar echt van start kan gaan.

6. Uitstel financieel jaarverslag en nieuwe kascommissie
Wouter Vermeiden licht toe dat het financiële jaarverslag van 2020 recent is afgerond en nu
gereed is voor controle.  Arjan van de Meer heeft aangegeven dat hij zijn rol als kas-controle
commissielid graag overdraagt.

Michiel Ronk heeft op de oproep voor de kascommissie gereageerd en stelt zichzelf kort
voor. Michiel is auditor en heeft een financiële achtergrond. De ALV gaat (onder applaus)
akkoord met de toetreding van Michiel in de kascontrole commissie en bedankt Arjan van de
Meer voor zijn inzet en betrokkenheid.

De jaarrekening van 2020 zal tijdens de volgende ALV worden gepresenteerd.

7. WVTTK / Rondvraag
Er zijn geen vragen.  Wel is de 499ste inwoner van Utrecht (en omstreken) lid geworden van
Rijne Energie, waarop iedereen wordt uitgedaagd om lid nummer 500 aan te brengen (wat
gelukt is, dus nu op naar 600, 700, 1000!)

8. Sluiting & Proost De vergadering wordt om 22.05 gesloten en leden worden
uitgenodigd voor een drankje op eigen kosten.
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