
Notulen elfde algemene ledenvergadering van Rijne Energie
Woensdag 23 februari 2022: 20.00 - 21.30

Bierbrouwerij Maximus &  Online via Zoom

Aanwezige leden: ± 35 in Maximus en 20 via ZOOM.
Bestuur: Guido van Loenen, Joost Brinkman, Wouter Vermeiden

Gebruikte presentatie is hier te vinden.

Agenda
1. Opening
2. Goedkeuring Notulen ALV 30 november 2021
3. Update MER
4. Update Grondposities
5. Goedkeuring Budget 2022
6. 500 > 1000
7. Rondvraag
8. Sluiting & Proost

Toelichting per agendapunt

1. Opening
Wouter Vermeiden opent de vergadering en heet de leden welkom. Naast de leden is
vandaag ook student Nenya aanwezig.  Ze studeert aan de Universiteit Utrecht en
onderzoek de mate waarin energiecoöperaties democratisch te werk gaan.

2. Goedkeuring Notulen ALV 30 november
Er zijn geen opmerkingen op de notulen en deze worden goedgekeurd

3. Update MER
De twee NRD-informatiesessies werden in totaal door ± 80 deelnemers bezocht. Hierbij
konden vragen worden gesteld over het MER onderzoek. Naast voorstanders waren er ook
diverse sceptische omwonenden en betrokken bij, onder andere van de Buren van
Rijnenburg.

Naar aanleiding van de NRD is er een aantal zienswijzen binnengekomen. Deze  worden in
samenwerking met de gemeente beantwoord. De georganiseerde tegenstanders van
windmolens en de verenigde grondeigenaren (kopgroep) hebben veel en uitgebreide vragen
gesteld.

De Intentie Plan OvereenKomst (IPOK) die het consortium met de gemeente heeft
afgesproken wordt momenteel door alle partijen getekend.

Belangrijkste elementen die in de MER onderzocht worden zijn Energie, Landschap, Natuur
en Leefbaarheid. Het onderzoek wordt door een diverse en brede groep van experts
beoordeeld.  De namen van deze specialisten staan op de Commissie-MER-website.
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https://rijne-energie.nl/wp-content/uploads/2022/02/20220223-Presentatie-11de-ALV.pdf
https://www.commissiemer.nl/adviezen/3620


Momenteel worden 4 alternatieven onderzocht: met 3, 5 en 8 windmolens, beide in
combinatie met zonnepanelen waarbij de hoogtes van de windturbines worden onderzocht in
een range van 200 meter tot 270 meter (tiphoogte)

Leefbaarheid:  hierbij staan kwetsbare objecten centraal vooral woningen

De gemeente Utrecht onderzoekt op dit moment zelf scenario’s met woningen in RIjnenburg,
mogelijk 25.000 tot 40.000 (zie ook hier:
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3322311/utrecht-lanceert-scenarios-voor-grootschalige-woni
ngbouw-in-polder-rijnenburg)

Het is de verwachting dat de MER in de komende anderhalve maand beschikbaar komt.
Dan zal er een Voorkeurs Alternatief (VKA) bepaald worden. Dat zal dit voorjaar gebeuren.
Het is de doelstelling om dit jaar het ontwerpbestemmingsplan door het college te laten
vrijgeven..

Voor de Nedereindse plas:  hiervoor moet de gemeente nog besluiten welke partij daarop
iets mag gaan ontwikkelen.

Vraag: Wordt er ook een maximaal zon scenario onderzocht in de MER?
Antwoord: De gemeente Utrecht en de commissie MER hebben dit niet geadviseerd.
Daarnaast is het op dit moment niet realistisch, en zijn het vooral de hinderaspecten van
wind die in de MER worden onderzocht..

Vraag: Zijn we niet dubbele dingen aan het doen? Is er al niet heel veel uitgezocht?
Antwoord: We zijn geen dingen dubbel aan het doen. Er is inderdaad al een boel onderzocht
en dat gaan we inderdaad niet overdoen. Maar de huidige onderzoeken zijn echt extra en
nodig om alle facetten te onderzoeken.

Vraag: Is het bevoegd gezag hiervoor al overgedragen van de provincie naar de gemeente?
Of te wel: Kan de gemeente hier zometeen wel over besluiten?
Antwoord: De gemeente heeft al wel het verzoek bij de provincie ingediend. Dit is nog niet
100% duidelijk maar het is de verwachting dat dit tegen de tijd dat we het indienen geregeld
is.

Commissie MER:  kijk ook naar het effect van zonnepanelen op ecologie / watersysteem/
bodem.

Advies van een van de leden: Kijk heel goed naar de “panelen-dichtheid”, want dit gaat
zeker impact hebben op de ondergrond. De dichtheid van de eerste zonnevelden (waarbij er
dus bijna geen zon (en neerslag) met op de bodem komt), zal zeker niet gehaald worden,
want dergelijke opstellingen zullen op korte termijn niet meer mogelijk zijn.

Vraag: Mensen die dichtbij wonen: Hoe gaan jullie ermee om?
Antwoord: De bewoners van de polder kennen we inmiddels door de diverse deur aan deur
gesprekken. Direct omwonenden delen mee in de opbrengsten van de windmolens en
krijgen de medezeggenschap over een omgevingsfonds.
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https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3322311/utrecht-lanceert-scenarios-voor-grootschalige-woningbouw-in-polder-rijnenburg
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3322311/utrecht-lanceert-scenarios-voor-grootschalige-woningbouw-in-polder-rijnenburg


Vraag: MER van het rijk over windturbine-normen: zomer volgend jaar klaar en dan nog een
jaar voor normstelling.  Hoe kunnen we iets zinnigs zeggen over normen als die er op
landelijk niveau nog niet zijn?
Antwoord: Volgens de experts is een algemene afstandsnorm geen goed idee, omdat er juist
lokaal gekeken moet worden (bv een snelweg heeft enorm effect op geluidsdruk). We gaan
uit van gemeentelijke normen (gemeente moet dus hinder afwegen tegen duurzame
energieopwek). En de gemeente moet hier uiteindelijk een standpunt over innemen. De
gemeente kan dat ook prima doen volgens de Raad van State. Elders in het land is dit al de
praktijk.

Vraag: Waarom vooruitlopen op de omgevingswet?
Antwoord: Nu is er de Wet ruimtelijke ordening. De nieuwe omgevingswet gaat wrs pas per
1 oktober, of 1 januari in.  Het bestemmingsplan wordt dan omgevingsplan. Je wil niet de
eerste zijn in een nieuwe wetgeving, er is nog geen jurisprudentie en je wilt niet per ongeluk
fouten maken in de procedure en daarmee onbedoeld vertraging oplopen.

Vraag: Wat zijn de plankosten die de gemeente ons rekent voor een windturbine.
Antwoord in de ordegrootte van €40.000 per windturbine.

Vraag: Wat zijn de zienswijzen (vragen over de MER) van de grondeigenaren?
Antwoord: Grondeigenaren willen geen windturbines. Dus die zijn benieuwd hoe we
“overdraai” (windmolenwieken die over de grond van anderen gaan) gaan regelen en hoe
we ervoor gaan zorgen dat er kabels gelegd worden als dat over hun percelen zou moeten.

Vraag: Kunnen de grondeigenaren het op deze manier tegenhouden?
Antwoord: Er is voorzover bekend nog niet voorgekomen dat een windmolen niet doorging
omdat er geen kabel getrokken kon worden.

We vragen uiteindelijk de vergunning aan en starten wijziging bestemmingsplan, voor de
gronden die we hebben. Tot die tijd kunnen nieuwe grondeigenaren zich nog melden.

4. Update Grondposities
We zijn nog in gesprek met diverse partijen, en geïnteresseerde grondeigenaren kunnen
nog altijd bij ons terecht om veel duurzame energie op hun gronden op te wekken.

5. Budget 2022
Wouter licht de begroting toe. Deze is gebaseerd op de huidige 500 leden en een groei naar
650 leden dit jaar. Na wat kleine vragen ter opheldering wordt het budget goedgekeurd.

Sander geeft nog een korte update over de Crowdfunding. Deze was zeer geslaagd en
betalingen worden momenteel verwerkt.

6. 500 > 1000
Wendela Waller is vorig jaar lid geworden en is nogal enthousiast over het project. Want het
is vooral SUPER LEUK dat we met zijn allen duurzame energie gaan opwekken!

1) kost maar 10 euro:  Dat kan iedereen missen:  Wat krijg je er voor terug?  Je draagt
bij aan,  je wordt onderdeel van een gave club en
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2) Minder afhankelijk van meneer Putin!
3) minimaal 1 lid deze maand!  >  Collega’s / durf er over te praten / klimaat

7. Rondvraag
Geen additionele vragen

8. Sluiting
Wouter sluit de vergadering om 21.10 en nodigt iedereen uit voor een drankje.
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