
Notulen veertiende algemene ledenvergadering van Rijne Energie
Dinsdag 17 januari 2023: 20.00 - 21.30

Bierbrouwerij Roodnoot

Aanwezige leden: ± 35
Bestuur: Guido van Loenen, Matthijs Sienot, Wouter Vermeiden & Carlijn Lahaye

Gebruikte presentatie is hier te vinden.

Agenda
1. Opening
2. Notulen vorige ALV [ter goedkeuring]
3. Update project & planning [ter info]
4. Update Project B.V. [ter info]
5. Update jaarrekening 2021 [ter goedkeuring]
6. Budget 2023 [ter goedkeuring]
7. Bestuurswissel [ter goedkeuring]
8. Communicatie & Ledenwerving #Baas [ter activatie]
9. Oproep en rondvraag
10. Sluiting & Borrel

Toelichting per agendapunt

1. Opening
Guido opent de vergadering en heet de leden welkom op deze mooie locatie. Gastheer Wil
vertelt over de brouwerij die gevestigd is in dit gemeentelijke monument uit 1880 dat vroeger
een melkveehouderij was.

2. Goedkeuring Notulen ALV 27 september 2022
De ALV keurt de notulen van 27 september 2022 goed.

3. Update Project
2023 Is een spannend jaar, waarin we de vergunning gaan krijgen voor de bouw van vier
windturbines. Omdat er veel nieuwe leden aanwezig zijn, geeft Guido naast een toelichting
op de laatste ontwikkelingen ook achtergrondinformatie over het project.

Er komen 4 windmolens van max 7.2 MW per stuk, goed voor een totale opwek van ±
90.000 MWh per jaar, een verdubbeling van de huidige duurzame energie in Utrecht!
Op dit moment zijn we nog niet bezig met zon-ontwikkeling.

De vergunningsaanvraag is in de zomer van 2022 ingediend. De Project BV wordt begin
2023 opgericht, hierover vertelt Wouter zo meteen meer. In februari geeft het College naar
verwachting het bestemmingsplan vrij voor inspraak. Dan komen er reacties op en kunnen
het bestemmingsplan en de vergunning medio 2023 behandeld worden in de gemeenteraad.
We hopen dat het definitieve bestemmingsplan voor de zomer goedgekeurd wordt.
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Vragen:
● Wat is het verschil tussen vergunning en bestemmingsplan? Het bestemmingsplan

borgt juridisch dat er 4 windmolens mogen komen. Op basis van het
bestemmingsplan kan dan een vergunning worden afgegeven.

● SDE++ voor wind: wanneer mag je uiterlijk starten met elektriciteitsproductie? Vier
jaar, maar er is een motie aangenomen om deze termijn voor de huidige
beschikkingen te verlengen met 1 tot 2 jaar ivm de langere Raad van State
procedures en levertijden, dus dit zou komend jaar langer kunnen worden.

● Moeten de wieken ook boven het perceel draaien? Nee, er is overdraai over
belendende percelen waar we geen grondcontract mee hebben. Met deze
grondeigenaren maken we afspraken hierover.

● Hoe makkelijk is het om uit te breiden naar vijf of zes turbines? Voor nieuwe turbines,
moet een nieuwe procedure gestart worden

● Wat is de rol van de provincie? Provincie heeft de bevoegdheid voor het wijzigen van
het bestemmingsplan voor windmolens aan de gemeente overgedragen, de
gemeente is nu voor het windproject Rijnenburg het bevoegd gezag.

● Welke risico’s zijn er? Bijvoorbeeld de provinciale statenverkiezingen?
Gemeenteraad kan toch tegen de plannen stemmen, door een fout in het
bestemmingsplan zou de Raad van State ons terug naar de tekentafel kunnen
sturen. Ook net congestie is een risico.

● Nu meer grondeigenaren met ons willen praten, komt er dan meer grond voor
zonnepanelen? Het wordt zeker makkelijker ja.

4. Update Project B.V.
Wouter praat ons bij over de Project B.V. We werken nu met vier projectpartners samen
onder een samenwerkingsovereenkomst. 50% is coöperatief (Rijne en Windvogel) en 50%
commercieel (BHM en Eneco). Iedere partner heeft 25%.
Waarom door naar een Project BV? Het project gaat over serieuze bedragen (schatting
totale investering is €50 miljoen).  Door een juridische entiteit op te richten, kan deze entiteit
de anterieure overeenkomst met de gemeente sluiten, de SDE++ aanvragen en alle
financiële verplichtingen aangaan.

Samen met Windvogel gaan we een coöperatieve BV oprichten: Rijne Duurzame Energie
BV. Deze coöperatieve BV gaat vervolgens samen met Eneco en BHM, Rijnenburg Wind BV
oprichten. Op termijn gaan we een deel van de aandelen van Windvogel overnemen, zodat
Rijne uiteindelijk maximaal 40% van Rijnenburg Wind BV kan bezitten.

Vragen:
● Hoe zit het met het mandaat van het bestuur? Bijvoorbeeld om windturbines te

kopen? Het bestuur heeft een mandaat van €200.000.
● Voert het bestuur ook de directie van de BV? Ja. Als het te complex wordt, kan een

externe directeur worden ingehuurd.
● Wat gebeurt er als een van de partners afhaakt? Dan hebben de andere partners het

eerste recht om de aandelen te kopen.
● Het heet Rijnenburg Wind BV, gaat zon daar ook in zitten? Waarschijnlijk niet, dat

wordt een eigen project met eigen financiering en eigen BV. Er is wel afgesproken in
de wind BV dat er samengewerkt moet worden met zon, bij opslag en andere
initiatieven.
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● Zullen er bij zon andere partners zijn? In het zoekgebied in Rijnenburg zullen het
dezelfde partners zijn.

5. Update jaarrekening 2021

De jaarrekening 2021 is in 2022 goedgekeurd. Gedurende het jaar hadden we een nieuw
inzicht over hoe om te gaan met lidmaatschapsgeld. Eerder is het, zonder uitgebreide
afweging, als omzet gezien, terwijl dat het eigenlijk niet is. Lidmaatschapgeld wordt gebruikt
om de doelen van Rijne Energie te realiseren, namelijk: het in brede zin investeren in
duurzaamheid, duurzame energie, lokaal eigendom en participatie. Met ingang van 1 januari
2021 willen we het lidmaatschapgeld daarom als kapitaal zien.

De kascommissie heeft daarover mee gedacht en hierover een notitie over geschreven.
Michel licht toe dat de kascommissie concludeert dat de wijziging binnen de statuten past,
dat de vermogenspositie niet verandert en dat de wijziging moet worden voorgelegd aan de
Algemene Vergadering.

Vragen:
● Hoe verhoudt de crowdfunding zich tot het lidmaatschapsgeld? De crowdfunding is

vreemd vermogen (lening), het lidmaatschapsgeld is eigen vermogen. Het
lidmaatschapgeld geeft je stemrecht bij de coöperatie en medezeggenschap, ook
geeft het je het recht om te investeren. Dit gaat overigens over 2022.

● Als we het als kapitaal definiëren, hebben we dan beperkingen om het te kunnen
besteden? Nee.

De geupdate jaarrekening wordt goedgekeurd door de ALV.

6. Budget 2023
Wouter presenteert het budget voor 2023. We rekenen met 1000 leden, met de ambitie
hoger uit te komen. De kosten voor de nieuwe crowdfunding ronde zullen gefinancierd
worden in die crowdfundingsronde.

Vragen en opmerkingen:
● Lidmaatschapgelden zijn met de wijziging geen inkomsten maar kapitaal. Dat gaat

Wouter aanpassen.
● Waarom gaan de kosten voor administratie en lidmaatschappen met €1.900 omhoog

(stijgt harder dan de hoeveelheid leden). Het ligt aan de kostenstructuur van
EnergieSamen en hun staffel. Wouter vindt dat niet helemaal fair en denkt nu bij
EnergieSamen mee over de opzet van de staffel. Hopelijk gaat dit helpen en kunnen
we volgend jaar melden dat de kosten lager zijn, maar voor nu zijn dit de kosten die
EnergieSamen volgens hun staffel in rekening gaan brengen.

Het budget voor 2023 wordt goedgekeurd door de ALV.

7. Bestuurswissel
Joost gaat uit het bestuur. Dat vinden we heel jammer, maar we zijn ook heel blij dat Joost
zich vier jaar lang heeft ingezet. Guido haalt een paar mooie herinneringen op. De ALV en
het bestuur danken Joost voor zijn tomeloze inzet.
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Matthijs stelt zich voor en vertelt waarom hij zich graag inzet voor Rijne Energie. Hij vindt het
belangrijk hoe we Baas van onze energie worden en wil dat graag bereiken met Rijne. Ook
de politiek blijft een belangrijk punt, we hebben elkaar nodig. Hij gaat werken aan het werven
van meer leden.

Vraag: heb je meer bestuursfuncties? Matthijs is bestuurder bij de Stichting Wonder en is
verder als coach actief bij D66.

Onder luid applaus gaat de ALV akkoord en treedt Matthijs Sienot toe tot het bestuur.

8. Communicatie 2023
In een maand tijd hebben we 90 nieuwe leden! Inmiddels zijn we met 733 leden.
Matthijs geeft aan dat een energiecoöperatie voor veel mensen geen bekend gegeven is.
Het helpt als jij als vertrouwde bekende je buren en omgeving aanspreekt. Adopteer je buurt,
word BuurtBaas en deel waarom het een goed idee is Baas te worden van je eigen energie.

Ergens volgende maand wordt de vergunning ter inzage gelegd, vanaf begin januari willen
we de Baas actie uitrollen waarin iedere week twee leden vertellen waarom ze Baas van
eigen energie zijn en lid van Rijne Energie.

9. Oproep en rondvraag
Versnellen!
Wat kunnen we in tussentijd doen, bijvoorbeeld een zonproject oppakken? Oproep aan
leden die zich hiervoor willen inzetten, om zich te melden.

Vragen:
● Is er al meer bekend over de aansluiting? De verzwaring van het inkoopstation gaat

gelijk op met ons project.
● Omgevingsfonds van Rijne Energie: hier zijn we nu nog niet actief mee bezig, we

hebben eerst een vastgesteld bestemmingsplan nodig.
● Gaat Stedin ook congestiemanagement doen? Er gebeurt veel op het moment.
● Het vervangen van gasketels als idee voor tussen-project.

10. Sluiting
Guido sluit de vergadering om 21:34 uur en nodigt iedereen uit voor een drankje.
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