
Notulen dertiende algemene ledenvergadering van Rijne Energie
Dinsdag 27 september 2022: 20.00 - 21.30

Bierbrouwerij Maximus

Aanwezige leden: ± 30 in Maximus
Bestuur: Guido van Loenen, Joost Brinkman, Wouter Vermeiden & Carlijn Lahaye

Gebruikte presentatie is hier te vinden.

Agenda
1. Opening
2. Goedkeuring verslag vorige ALV (link)
3. Verlenging bestuurstermijn Guido van Loenen als voorzitter [goedkeuring gevraagd]
4. Update project (MER, vergunningaanvraag, etc).
5. Update project budget (besteding van de €100.000 uit eerste investeringsronde).
6. Nieuw lid kascommissie gezocht
7. Tweede investeringsronde voor financiering van de leges (Q4'22 of Q1'23)
8. Rondvraag
9. Sluiting

Toelichting per agendapunt

1. Opening
Carlijn opent de vergadering en heet de leden welkom op deze speciale
jubileumvergadering. Morgen is het exact vier jaar geleden dat Rijne Energie werd opgericht.
De aanwezige leden stellen zich kort voor.

2. Goedkeuring Notulen ALV 23 februari
De ALV gaat akkoord en de notulen worden goedgekeurd.

3. Verlenging bestuurstermijn Guido van Loenen [goedkeuring gevraagd]
Guido geeft korte toelichting waarom hij graag nog 4 jaar door wil gaan als voorzitter van
Rijne Energie.

Maurits vraagt of er in het bestuur voldoende “back up” is. Guido antwoordt dat ook daarom
Carlijn is toegetreden tot het bestuur en een aantal taken van hem overneemt. Daarnaast
zijn we nog in gesprek met een extra bestuurslid.

ALV gaat onder luid applaus akkoord met de verlening van de bestuurstermijn van
Guido.

4. Update Project
Guido geeft toelichting op de laatste ontwikkelingen.  Deze zomer hebben we de
vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente en de aanvraag voor de natuurvergunning
bij de provincie.
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https://rijne-energie.nl/wp-content/uploads/2022/09/20220927-Presentatie-ALV-27-sept-2022.pdf
https://rijne-energie.us14.list-manage.com/track/click?u=13e1c940c4c943781988cf96f&id=b63ab72c76&e=75a66ca5d7
https://rijne-energie.us14.list-manage.com/track/click?u=13e1c940c4c943781988cf96f&id=a753ac6bd3&e=75a66ca5d7
https://rijne-energie.us14.list-manage.com/track/click?u=13e1c940c4c943781988cf96f&id=3cb86d2f22&e=75a66ca5d7


Gemeente is nu bezig met het bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan wordt
hopelijk nog dit jaar vrijgegeven, zodat deze medio 2023 kan worden vastgesteld in de
gemeenteraad.

De aanvraag bevat nu 4 windmolen posities.  Door ontwikkelingen en innovaties kunnen die
mogelijk elk tot 6,6MW opwekken.  Er is nog plek voor een aantal extra turbines maar niet
voor de oorspronkelijke acht (omdat de turbines groter zijn geworden en daardoor meer
ruimte nodig hebben).

Omdat het besluitvormingstraject nu concreter wordt, zijn er meer partijen met grondposities
die ons benaderen na eerder herhaaldelijk proberen van onze kant.

Overdraai: liefst heb je goede afspraken met percelen waar de molens over heen draaien.
Grondeigenaren kunnen het echter tegenhouden maar de minister kan hen verplichten de
overdraai te gedogen tegen een vergoeding. Tegen die verplichting kunnen de
grondeigenaren wel in beroep gaan bij de Raad van State.

Geactualiseerde visualisaties zijn beschikbaar op de website: www.rijnenburgenreijerscop.nl

Op dit moment wordt de oprichting van de project BV voorbereid met als doel dat deze begin
2023 bij de KvK wordt ingeschreven.

Vraag: Is er sprake van berusting in de polder?
Ivo: Er is niemand tegen duurzame energie, sterker nog in Reijerscop liggen daken vol met
zonnepanelen. Wel zijn er mensen die geen windmolens willen. Sommige mensen in
Reijerscop zien liever windmolens verschijnen dan woningen, maar vooral in Reijerscop
willen de meeste mensen natuurlijk liever niets veranderd zien. Vooral in Rijnenburg is er
echter steeds meer acceptatie omdat mensen daar al jaren gewend zijn aan mogelijke
woningbouw.

Vraag: gaat gemeente Utrecht eigen normen maken?
Guido: ja daar is de gemeente nu mee bezig.

Grotere molens betekent niet grotere hinder. De slagschaduw komt wel verder maar wordt
ter plekke van woningen tot 0 gereduceerd. Moderne molens zijn over het algemeen stiller.
En bij hogere molens is de geluidsproductie ook op een grotere afstand van de grond.

Guido zal vragen of gemeente Utrecht mbt vergunningverlening en normering ook contact
heeft met gemeente Houten waar ze ook met ontwikkeling van windpark bezig zijn.

5. Update project budget
Wouter geeft update van het budget.  In januari 2022 is er €111.000 opgehaald middels de
crowdfunding. Dit was ± 25% (ons deel) van de geprognotiseerde kosten van €400k.

Op dit moment is er €197k uitgegeven, en is er nog €24k aan kosten gepland om. Daarmee
zijn de geplande uitgaven rond de €221k. Dit is in lijn met de geplande kosten.

6. Nieuw lid kascommissie
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http://www.rijnenburgenreijerscop.nl


Jan Willem Knop heeft sinds het begin van Rijne Energie geholpen in de kascontrole
commissie en heeft aangegeven zijn functie ter beschikking te willen stellen aan een
opvolger.

Maurits Bruel stelt zich beschikbaar als nieuw lid van de kascommissie en stelt zich kort voor
en heeft een lange staat van dienst op het vlak van kascontrole commissies. Maurits zit in de
raad van advies van Windpark Friesland.

De ALV gaat onder luid applaus akkoord met de benoeming van Maurits Bruel in de
kascontrolecommissie en bedankt Jan Willem voor zijn inspanningen.

7. Tweede investeringsronde voor financiering van de leges
Sander geeft korte toelichting op het crowdfundingsproces. Vanuit de eerste ronde is nog
€48k beschikbaar. Het moment waarop de tweede investeringsronde gestart gaat worden is
vooral afhankelijk van het moment waarop de leges betaald moeten gaan worden.

Ondanks dat de komende investeringsronde grote gelijkenis zal hebben met de eerste
ronde, zijn we sowieso op zoek naar iemand die Sander wil helpen bij de
voorbereiding en uitvoering van deze investeringsronde! Financiële kennis is een pré.

8. WVTTK
Rondvraag: Guus: zijn er communicatiematerialen? Wordt geregeld voor Guus. Een ieder
die iets aan communicatiematerialen wil, kan een mail sturen naar info@rijne-energie.nl .

Sander Willemsen (Energie-U) licht de status van zonneveld Meijewetering kort toe. De trafo
is al geplaatst! Tot 1 oktober is het nog mogelijk om in te schrijven! Energie-U legt ⅔ van de
investering in, zijnde € 280.000, HSDR de andere ⅓. Meedoen kan obv obligaties en obv
winstuitkering. Er is nog 12% beschikbaar! Op de website van Energie-U staat alle
informatie. [Noot: enkele dagen na de ALV was het investeringsbedrag opgehaald en
daarom kunnen mensen zich niet meer inschrijven om mee te investeren.]

9. Sluiting
Carlijn sluit de vergadering om 21:15 uur en nodigt iedereen uit voor een drankje.
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