
Notulen twaalfde algemene ledenvergadering van Rijne Energie
Dinsdag 28 juni 2022: 20.00 - 21.30

Bierbrouwerij Maximus

Aanwezige leden: ± 25 in Maximus
Bestuur: Guido van Loenen, Joost Brinkman, Wouter Vermeiden & Carlijn Lahaye

Gebruikte presentatie is hier te vinden.

Agenda
1. Opening

a. Goedkeuring Notulen ALV 23 februari 2022 (link)
2. Update MER, volgende crowdfunding, planning
3. Jaarrekening 2021
4. Voorstel Carlijn Lahaye in het bestuur
5. Sociaal & inclusief
6. Communicatie 2.022
7. Rondvraag
8. Sluiting & Proost

Toelichting per agendapunt

1. Opening
Wouter Vermeiden opent de vergadering en heet de leden welkom. De aanwezige leden
stellen zich kort voor.

a. Goedkeuring Notulen ALV 23 februari
Joost is vergeten de linkjes naar de notulen van vorige vergadering toe te voegen in deze
agenda, maar vraagt de leden de notulen goed te keuren. De ALV gaat akkoord en de
notulen worden goedgekeurd.

2. Update MER, volgende crowdfunding, planning

De Milieu Effect Rapportage (MER) is in concept gereed en ligt ter reactie bij de gemeente.
Het voorkeursalternatief (VKA) laat de voorgenomen posities voor de vier windturbines zien.
Deze vier locaties zijn civieltechnisch uitgewerkt. We gaan de vergunning over een maand
aanvragen (mijlpaal!).

De gemeente geeft aan dat het spannend wordt om deze planning te halen.
Vraag: waarom zegt de gemeente dat?

Vorig jaar zijn de landelijke normen voor overlast door de rechter geschrapt. Daardoor moet
de gemeente moet zelf de lokale normen gaan vaststellen. Dat is nieuw voor ze en daarom
lastig om binnen twee maanden te doen.
De gemeente Utrecht heeft er na de gemeenteraadsverkiezingen vrij lang over gedaan om
tot een coalitie en coalitieakkoord te komen. Het niet helemaal duidelijk wat de coalitie
precies willen met het energielandschap. In het coalitieakkoord staat dat het
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energielandschap permanent is. Voordeel is dat de windturbines dan 25 jaar kunnen blijven
staan. Tegelijk wordt aan de zuidkant van Rijnenburg onderzoek gedaan naar woningbouw,
vanaf halverwege de jaren ‘30.

De politiek vraagt of de windturbineposities geoptimaliseerd kunnen worden. Dat is lastig,
want de posities zijn verbonden aan de grondcontracten die we hebben kunnen sluiten.
College denkt dat het maakbaar is en we “makkelijk”  kunnen opschalen naar acht
windturbines. We zijn heel lang bezig geweest met vier turbines en verwachten dat het jaren
kan duren voor we contracten voor meer posities kunnen sluiten. Daarom is ons
uitgangspunt: nu starten met deze eerste vier turbines.

Vraag: is de gemeente niet gebonden aan de proceduretijd?
Antwoord: wel als we nu de vergunning aanvragen. Maar dat kan de gemeente afwijzen
omdat er nog geen normen zijn. Daarom kiezen we voor een combinatie van een
bestemmingsplanwijziging en vergunningsaanvraag.

Vraag: waarom zetten we niet acht windturbines neer?
Antwoord: Eerst moeten de additionele grondcontracten reëel zijn en dan moet de
milieueffectrapportage opnieuw.

Aanvullende opmerking: Het zou voor de grondeigenaren ook voordeel zijn als de posities
geoptimaliseerd worden, nu staan ze relatief ver van de bestaande bebouwing en relatief
dicht bij de nieuwe bebouwing.

Vraag: Heeft het coalitieakkoord effect op de MER?
Antwoord: Nee

Vraag: Is toegang tot het elektriciteitsnet gegarandeerd?
Antwoord: Er staat een onderstation in de polder Rijnenburg en daarop is voldoende
capaciteit. In het hoogspanningsnet van Tennet is echter sprake van congestie. Dat wordt
momenteel onderzocht

Vraag: Stel dat er geen SDE++ meer is op moment dat we kunnen aanvragen, kunnen we
dan nog wel winstgevend ontwikkelen?
Antwoord: Dat is lastig in te schatten want sterk afhankelijk van de elektriciteitsvraag in de
toekomst.

Crowdfunding
Afgelopen jaar crowdfunding gedaan voor de MER, dat loopt volgens begroting. Op een post
na: Eneco stelt dat er windmetingen nodig zijn en die zijn relatief kostbaar.
De verwachting is dat we in november een tweede crowdfunding zullen gaan doen (om de
leges te kunnen betalen). Het bedrag zal weer ongeveer €100.000 a €150.000 zijn.

3. Jaarrekening
Wouter heeft, in afstemming met de Kascommissie, een verslag gemaakt voor de ALV.
Winst- en verliesrekening: over 2021 is een verlies gemaakt van €10k, wat conform
verwachting is omdat we eerst moeten investeren voor we winst kunnen maken.
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Balans: negatief eigen vermogen, wat past bij de investeringen die we doen. We sturen op
cash en op werkkapitaal. De lening van EnergieSamen hebben we gebruikt en kunnen we
deels op de projectpartners verhalen op moment van Financial Close (=als alles rond is om
te gaan bouwen). Als we daar niet komen, hoeven we die lening niet terug te betalen.

Afgelopen jaar hebben we de interne beheersing verbeterd, o.a.:
● Ledenadministratie: direct koppelen nieuwe leden en beter monitoren storneringen
● Bank: restricties implementeren voor betalingen
● Budget voor het project en projectsturing: heldere afspraken met de projectpartners

over uitgaven

Komend jaar gaan we de financiële ondersteuning verder professionaliseren met behulp van
EnergieSamen

Michiel Ronk licht de bevindingen van de Kascommissie toe. De conclusie is dat het een
goed beeld geeft van de financiële positie van Rijne Energie en stelt voor het bestuur
decharge te verlenen.

De ALV gaat akkoord onder (luid) applaus.

4. Nieuw bestuurslid: Carlijn Lahaye

Carlijn Lahaye stelt zich voor. Ze woont met Robin en 2 kinderen in De Meern. Ze heeft
achtergrond in herwinnen van grondstoffen (uit rioolwater en uit restafval) en duurzame
energie, en werkt nu bij Ventolines, een ingenieursbureau dat gespecialiseerd is in
windprojecten, zonprojecten en opslag. En ze skeelert op het Lint!

Ledenvergadering gaat onder nog luider applaus akkoord met het benoemen van Carlijn in
het bestuur.

5. Sociaal & Inclusief
Ivo geeft toelichting: Op welke manier kunnen we mensen met minder grote beurs laten mee
profiteren met ons project. Het plan is om een subsidieaanvraag te doen om naar fondsen te
zoeken om de een deel van de opbrengsten van het park naar bv Kanaleneiland te laten
gaan.
Vraag: waarom de focus op armoedebestrijding en bijvoorbeeld niet op biodiversiteit en
natuur? Guido antwoordt dat dit meegenomen wordt in de ontwikkeling van het project.
Michiel Ronk verwijst naar project in Deil, waarbij een deel van de overwinst gaat naar lokale
projecten om energie-armoede te bestrijden. Lokale woningbouw coöperaties (zoals
Jutphaas in Nieuwegein), zouden we ook zeker moeten betrekken. Caroline Sarolea en
Robert Jan van Egmond melden zich aan om met Ivo mee te denken over dit onderwerp.

6. Communicatie 2.022
Joost vraagt hoeveel leden we nu hebben? 570 leden
Nu het plan concreter wordt, zie je dat meer mensen zich aanmelden. Joost roept op
mensen aan te moedigen om lid te worden. Voor een tientje kun je al lid zijn, Joosts doel is
om het einde van het jaar op 1000 leden te hebben.
Vraag: gaat het om het extra tientje of gaat het om het draagvlak?
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Het gaat ons om draagvlak en om meer leden te hebben op moment dat we serieuze
bedragen moeten gaan investeren. De coöperatie moet tzt namelijk 1 miljoen euro bij de
leden ophalen, en dat gaat makkelijker met 1000 of 2000 leden dan met 500.

7. WVTTK
Vraag: we hebben geïnvesteerd in de MER, wat is voortgang, zowel financieel als
inhoudelijk
Wouter zegt toe daar in de volgende ALV uitgebreid op terug te komen

Vraag: Hebben we een opzet die ik rond kan sturen naar vrienden en buren om ze aan te
moedigen lid te worden?
Joost zal het in de volgende nieuwsbrief meesturen

Vraag: zijn er verschillende partijen in Rijnenburg aan het ontwikkelen?
Ja, we werken samen met Eneco, BHM Solar en de Windvogel. Op dit moment zijn we nog
niet verbonden in een gezamenlijke organisatie. Dat wordt nu wel voorbereid.

8. Sluiting
Wouter sluit de vergadering om 21:30 uur en nodigt iedereen uit voor een drankje.
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