
Notulen tiende algemene ledenvergadering van Rijne Energie
Dinsdag 30 november 2021: 20.00 - 21.30

Online via Zoom

Aanwezige leden: 55 aanwezige leden via ZOOM.
Bestuur: Guido van Loenen, Joost Brinkman, Wouter Vermeiden

Gebruikte presentatie is hier te vinden.

Agenda
1. Opening
2. Goedkeuring Notulen ALV 27 okt
3. Update en goedkeuring overeenkomst consortium en gemeente Utrecht
4. Goedkeuring financieel jaarverslag 2020
5. Goedkeuring Huishoudelijk Reglement
6. Goedkeuring Jouw Aandeel / Ontwikkel-lening
7. Brainstorm how to go viral
8. Rondvraag
9. Sluiting & Proost

Toelichting per agendapunt

1. Opening
Guido opent de online vergadering om 20.00 er zijn dan 39 leden online aanwezig.

2. Goedkeuring Notulen ALV 27 oktober
Er zijn geen opmerkingen op de notulen en deze worden goedgekeurd

3. Update en goedkeuring overeenkomst consortium en gemeente Utrecht
Guido geeft toelichting op het vergunningsproces.  Als eerste moet de NRD worden
gepubliceerd en het MER onderzoek worden gestart.

Pondera consult heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau in overleg met het consortium en
de gemeente opgesteld.  Deze NRD wordt op 8 december in het college van B&W
besproken en naar verwachting goedgekeurd.

Hierna start de inzageperiode en zullen het consortium en de gemeente een aantal
informatiesessies organiseren.

Er zijn twee offertes ontvangen voor het uitvoeren van het MER onderzoek.

Guido ligt toe dat de overeenkomst met de gemeente (de Intentie Plankosten OvereenKomst
(IPOK) op 8 december wordt behandeld in het college van B&W.

Belangrijkste elementen in deze IPOK zijn:
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1) inzet afspraken en vergoeding van de gronden van de gemeente die we gaan
gebruiken voor 2 windmolens

2) Gemeente gaat zelf het bestemmingsplan opstellen. Daar reken ze plankosten voor,
momenteel begroot op meer dan € 100.000

Omdat de inhoud van de IPOK nog geheim is, kunnen we de afspraken op dit moment nog
niet in detail delen. Guido vraagt de ALV om, ondanks deze geheimhouding, goedkeuring
om door te gaan met het proces.

Michiel Ronk doet voorstel om nu door te gaan onder voorbehoud van uiteindelijke
goedkeuring van de IPOK in komende ALV.  ALV gaat akkoord met dit voorstel.

4. Goedkeuring financieel jaarverslag 2020
Wouter licht het jaarverslag 2020 kort toe.  Michiel Ronk heeft samen met Jan Willem Knop
de jaarcijfers gecontroleerd (samen vormen zij de kascommissie). Er zijn enkele
verbeterpunten die door Wouter zijn/worden opgepakt. Michiel spreekt zijn waardering uit
voor de inzet en transparantie en adviseert namens de kascommissie de ALV om decharge
te verlenen aan het bestuur voor boekjaar 2020.

ALV gaat akkoord en dankt Michiel en Jan Willem voor hun inzet.

5. Goedkeuring Huishoudelijk Reglement
Wouter geeft toelichting op dit agendapunt. Rijne Energie had nog geen huishoudelijk
reglement, maar voor de eerste investeringsronde is deze wel noodzakelijk.

Vragen :
Is HR getoetst op de bestaande statuten?  Ja

Is het HR getoetst door een jurist? Antwoord: het huishoudelijk reglement is afgeleid van een
voorbeeld dat door jurist voor andere coöperatie is opgesteld, maar nadien niet nogmaals
getoetst (vanuit kosten oogpunt).

Waarom is er gekozen voor overlap?  Dit is gedaan om het leesbaar te houden en enkele
zaken te verbijzonderen.

Een van de extra bepalingen is dat als een lid investeert in het energiepark en daarna
verhuist naar ‘buiten’ de regio, dat dit lid automatisch dispensatie krijgt en lid kan blijven
ondanks dat hij/zij niet meer in de regio woont. Uitgangspunt hierbij is dat op het moment
van investeren het lid in de regio (vastgestelde ledengebied) woonde.

ALV gaat akkoord met nieuwe huishoudelijk reglement. Sander neemt nog contact op met
Michiel om te kijken of het HR aangescherpt moet/kan worden en waar mogelijk nog
juridisch naar moet worden gekeken.
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6. Goedkeuring Jouw Aandeel / Ontwikkel-lening
In de vorige ALV waren nog een aantal vragen mbt de eerste investeringsronde.  Deze
worden door Sander Drent toegelicht.

In de chat zijn een aantal vragen, waaronder het feit dat het in theorie zo kan zijn dat de niet
investerende leden uiteindelijk zeggenschap hebben over de investering die niet door hen
gedaan is. Dit klopt, maar we gaan ervanuit dat de leden van Rijne Energie allemaal
hetzelfde doel nastreven: meer duurzame energie uit Utrecht. Als uitweg is er een
mogelijkheid dat het bestuur een lid kan royeren (als die opzettelijk het doel van de
coöperatie tegenwerkt).

Vraag: er zitten nog een aantal open einden in.  Antwoord: Dat klopt: op dit moment is nog
niet alles zeker (er kunnen nog grondposities bij komen, tijdige (niet) beschikbaarheid van
netwerkcapaciteit, vergunning moet nog worden verleend etc), daarom kunnen we op dit
moment nog geen harde garanties en/of rente-percentages geven.

Door Sander wordt benadrukt dat we het bedrag met zoveel mogelijk leden willen ophalen
en het niet de bedoeling is dat 10 “rijke” Utrechters het bedrag bij elkaar brengen. Daarom
wordt bij eventuele overinschrijving de grootste inleggers ‘gekort’ om ervoor te zorgen dat
zoveel mogelijk leden mee kunnen doen.

ALV gaat akkoord met het informatie document en de regels voor de eerste
investeringsronde!

De “investeringscommissie” bestaande uit Sander Drent, Carlijn Lahaye, Marnix
Kwakernaat, Theo Brinksma worden bedankt voor hun harde werk en dit mooie resultaat.

Hierna laat Joost ‘live’ zien hoe je de portal van Econobis activeert en op welke manier je
kunt inschrijven voor deze eerste ronde. Jouw Aandeel bestaat uit 2 fases: Als eerste is er
de inschrijvingsperiode (van 1 dec tot eind januari), daarna volgt de toekenning en kan er
daadwerkelijk worden geïnvesteerd. Investering is dus volledig in 2022.

7. Brainstorm how to go viral
Marianne heeft een menti-meter voorbereid: iedereen kent wel iemand om Rijne Energie
onder de aandacht te brengen en Whatsapp en Linkedin worden binnenkort gevuld met
enthousiast nieuws over Rijne Energie en Jouw Aandeel!

Na de brainstorm wordt Wethouder Lot van Hooijdonk welkom geheten.  Ze spreekt haar
waardering uit voor de leden van Rijne Energie die met dit project de energietransitie in
eigen hand nemen

8. Rondvraag WVTTK / Rondvraag
Er zijn geen vragen.  Wel staat de teller van Jouw Aandeel inmiddels (tijdens het verloop van
de ALV) boven de € 10.000!

9. Sluiting & Proost
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De vergadering wordt om 21.35 gesloten en leden worden uitgenodigd om uit hun eigen
koelkast een drankje te halen…  Volgend jaar hopen we weer bij elkaar te komen!
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