Verslag Algemene Ledenvergadering
14 november 2019
Aanwezig:
In totaal zijn er 33 mensen aanwezig, waarvan 21 leden met stemrecht tijdens de Algemene
Ledenvergadering (ALV).

Afwezig met kennisgeving:
Derk te Bokkel (penningmeester), Xeni Frencken (secretaris)

1. Opening en mededelingen
Judith van de Geer opent de vergadering om 20:00 uur. Judith schetst kort de huidige situatie. Er
gebeurt op dit moment ontzettend veel in het werkveld van Rijn & IJssel Energiecoöperatie (REIJE) en
wij zien vanuit het bestuur op twee gebieden spanningsvelden ontstaan. Het eerste spanningsveld is
tussen ambities van de coöperatie op lange termijn en de gevraagde acties op de korte termijn. Het
tweede spanningsveld is de werkwijze van de coöperatie in het kader van inzet van vrijwilligers
versus de inzet van betaalde krachten.

2. Notulen 13 juni 2019
Opmerkingen:
-

De lijst met namen zal uit de notulen worden verwijderd in het kader van Privacy / AVG
(actie bestuur).

-

De presentaties van de ALV in juni en van deze ALV zullen gedeeld worden na de vergadering
(actie bestuur).

Met bovenstaande aanpassingen worden de notulen vastgesteld.

3. RES en besluitvorming in de RES
Irma Corten (IC) geeft een toelichting op het proces voor het tot stand komen van de Regionale
Energiestrategie (RES). Irma vertegenwoordigt REIJE in de gesprekken voor de RES ArnhemNijmegen. De lokale RES volgt de opgaven uit het Klimaatakkoord: duurzame opwek op land en de
warmte-opgave. Er wordt momenteel gezocht naar “zoekgebieden” waarin opwek gerealiseerd kan
worden. In juni 2020 zullen de zoekgebieden gepresenteerd moeten worden.
Belangrijk uitgangspunt is dat van de te realiseren opwek 50% in eigendom moet zijn van de lokale
omgeving. De besluitvorming is al in gang gezet. De gemeenteraden zullen in december 2019 besluit
nemen over de zoekgebieden.
Voor de mensen die het proces rondom de RES willen volgen, kunnen zich (aan)melden bij Irma.

Vragen en opmerkingen van de ALV:
•

Vraag: Wat wordt verstaan onder kleinschalig wind? Antw: < 3 MW.

•

Vraag: Wat betekent de 50% eigendom? En moet dat via coöperaties worden geregeld?
Antw: Dat van het ingebrachte kapitaal 50% van leden c.q. participanten komt (dus privaat
gefinancierd) dit kan ook anders vormgegeven worden. Vanuit REIJE zullen we de
coöperaties promoten.

•

Opmerking: Om eigenaarschap en zeggenschap te hebben, is er minimaal 51% eigendom
nodig. Er volgt een reactie dat 50% ook mogelijk is, omdat het eigendom van (bijvoorbeeld)
windmolens 50-50 te verdelen valt.

•

Vraag: Wat willen we als REIJE eruit halen? Antw: Deelname aan het RES-proces draagt bij
aan de positionering van REIJE en wij zouden graag locaties en projecten binnenhalen en
binnen REIJE ontwikkelen.

•

Vraag: Zijn de diverse gemeenten meer/ minder bezig met het RES-proces? Antw: Ja, er is
verschil tussen de betrokkenheid per gemeente, maar het voorstel dat in juni gepresenteerd
gaat worden is een gezamenlijk voorstel.

•

Vraag: Hebben ontwikkelaars ook een rol in het verkrijgen van de locaties en grondposities?
Antw: Ja, en de ontwikkelaars moeten ook voldoen aan de eisen die daar mee zijn gemoeid.

•

Vraag: Gaan we als REIJE actief optreden? Antw: Ja, dat doen we zeker, bijvoorbeeld samen
met Pure Energie (agendapunt wordt later tijdens de ALV behandeld).

•

Vraag: Kunnen we kijken naar zonnepanelen boven gras / groen? Antw: Dat behoort zeker
tot de mogelijkheden (in Zevenaar loopt op dit moment een proef met teelt onder de
zonnepanelen)

4. Wat doen we in de regio?
David Willemsen (DW) geeft een toelichting op enkele activiteiten in de regio:
•

Gemeente Rheden: de gemeente heeft een forse ambitie. We werken samen met Pure
Energie om te kijken wat we kunnen realiseren op het grondgebied van de gemeente. Eerste
stap is het opstellen van een kadernota. REIJE geeft advies op participatie op basis van
ervaringen met WPKP.

•

Gemeente Doesburg: de gemeente heeft de vraag gesteld of er een lokale coöperatie
opgericht moet worden, en hoe je dat dan doet. Advies is om dat vanaf onderop te doen,
vanuit de mensen met interesse. Er zijn een aantal objecten voor opwek. REIJE gaat een scan
uitvoeren en de landeigenaren worden gekoppeld aan de initiatiefnemers.

•

Energieloket Midden Gelderland (ELMG): Er is een nieuwe regeling / subsidie beschikbaar
voor het leveren van energieadviezen aan huishoudens. De gemeente Arnhem wil dat we
vooroplopen. Dit betreft een forse subsidieaanvraag (RRE). Op het moment dat deze
aanvraag wordt goedgekeurd zijn er meer energiecoaches nodig om het werk te kunnen
uitvoeren.

•

Gemeente Arnhem: We zijn betrokken bij een aanvraag voor ondersteuning vanuit een
Europese subsidie die zich richt op Energiearmoede (HEET).

Leen van Doorn (LvD) geeft aan de hand van de presentatie een toelichting op de activiteiten in de
Gemeente Renkum, de samenwerking met Vallei Energie en het tot stand komen van het
Klimaatakkoord in de gemeente Renkum. Er zijn werkafspraken gemaakt over de werkgebieden van
Vallei Energie (westkant A50) en REIJE (oostkant A50).

5. Update projecten
Windpark Koningspleij:
•

De procedure loopt nog. Op 3 december 2019 worden er nog twee openstaande punten
behandeld in de Raad van State.

Zonnedak Schuytgraaf:
•

Opstalovereenkomst voor gebruik van het dak is getekend. Op basis van deze overeenkomst
zijn promotieactiviteiten opgestart en hebben minder dan 10 deelnemers opgeleverd;

•

Op dit moment zijn er twee mogelijke oplosrichtingen:
o

Rupsen: het verleggen van de productielocatie naar een locatie waar meer
deelnemers voor de postcoderoos te vinden zijn

o

Back-up scenario: SDE-subsidie aanvragen en bij toekenning van de subsidie het
project naar een participatie-traject.

Oosterbeek:
•

De gemeente Renkum is akkoord met het plaatsen van 370 panelen op een school;

•

Project is een coproductie van gemeente, school, ouders en REIJE. Er is naast het voordeel
voor de participanten ook een voordeel voor de school;

•

Vervolgstappen zijn het tekenen van de overeenkomst, opstarten van de communicatie en
het verkrijgen van 60 participanten.

Gelredome:
•

Inmiddels is de voorwaardelijke omgevingsvergunning verkregen;

•

De SDE-subsidie is aangevraagd. In maart 2020 volgt uitsluitsel over de toekenning;

•

Project gaat om in totaal 6.000 zonnepanelen.

BuurtZon Arnhem:
•

Op dit moment loopt het goedkeuringsproces bij de financiers. De verwachting is dat de
financiers in de komende weken met het definitieve besluit komen om wel of niet akkoord te
gaan met de financiering;

•

Na mogelijk akkoord kan realisatie en communicatie van start gaan.

Molenbeke:
•

SDE-subsidie is aangevraagd en toegekend (aan REIJE);

•

Project kan echter op basis van huidige business case geen doorgang vinden. Business case is
niet rond te krijgen in combinatie met renovatie van de wanden van de tennishal. Er volgt
nog een gesprek met stichting;

•

Vraag: Moet het stoppen van een project geen ledenbesluit zijn? Antw: We zullen in de
volgende ALV toelichting geven op het project en een eventueel besluit voorleggen aan de
ALV (actie bestuur). Daarnaast zijn er in eerdere ALV kaders afgesproken over goedkeuren,
opzet en afbouw van projecten waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de Financiële
Commissie (FC).

Vraag: Hoe staat het met de windturbine in Driel? Antw: Project is nog in de opstartfase, zodra er
meer over te melden is zullen we dat melden in de ALV.

6. Samenwerking Pure Energie
Judith van der Geer geeft een toelichting op de samenwerking met Pure Energie. Marije Arah (MA)
van Pure Energie is aanwezig en stelt zichzelf voor en geeft een introductie op Pure Energie. Bij
Windpark Koningspleij werken REIJE en Pure Energie ook al samen.

REIJE en Pure Energie ontwikkelen op dit moment samen een project in Rheden (2 windmolens, ca.
10 MW). Er komen op de toelichting van dit project een aantal vragen vanuit de ALV:
•

Vraag: Wat gebeurt er met de gemaakte kosten wanneer we niet komen tot een financial
close? Antw: De samenwerking is opgezet als een 50-50 samenwerking. Gemaakte kosten
zullen dan ook 50-50 gedeeld worden;

•

Vraag: Zijn er geen andere kapers op de kust voor het project in Rheden? Antw: De locatie is
Rheden zien we zeker als kansrijk, op dit moment zijn er geen andere partijen actief;

•

Vraag: Hoe ziet de samenwerking met de omgeving er uit? Antw: De communicatie zal eerst
plaatsvinden met de grondeigenaren en daarna samen met de omgeving (8-10 eigenaren).
Deze aanpak wordt nog getoetst met de gemeente;

•

Vraag: Hoe verhoudt Pure Energie zich ten opzichte van Raedthuys? Antw: 7 jaar geleden is
de energieleverancier Pure Energie opgericht als 100% dochter van Raedthuys. Raedthuys zit
nu in het proces om de naam volledig te wijzigen in Pure Energie. We spreken hier op de ALV
met de ontwikkelkant van Pure Energie;

•

Vraag: Hoe verloopt de samenwerking? Antw: We zijn voortvarend aan de slag gegaan op
basis van de goede ervaringen bij Windpark Koningspleij.

7. Besluit LOI samenwerking Raedthuys / Pure Energie
Judith van de Geer vraagt de ALV om een besluit over de intentieverklaring t.a.v. de samenwerking
tussen REIJE en Pure Energie. De ALV vraagt om de LOI op enkele punten aan te passen (benoemen
regio Arnhem-Nijmegen, risicodragend kapitaal, inwoners i.p.v. burgers). De ALV stemt unaniem voor
(21 stemmen voor, nul tegen, nul blanco).
Judith van de Geer vraagt de ALV om een besluit om het bestuur te machtigen over de noodzakelijke
overeenkomsten in samenspraak met de FC verder uit te werken en te formaliseren voor de locatie
Broekdijk Spankeren. De ALV neemt hier geen besluit over en verwijst naar eerder gemaakte
afspraken over de werkwijze en de rol van de FC. Als aanvulling wordt aangegeven dat voor het
project in Rheden de samenwerkingsovereenkomst stap 1 is en dat daarna de werkbegroting
opgesteld wordt die gedeeld zal worden met de ALV (conform eerder gemaakte afspraken).

8. Coöperatiekaart
Paul Ubbink licht kort het toegezonden voorstel voor afbouw van coöperatiekaart toe. Er wordt
duidelijk gemaakt dat voor de mensen die geen puntensaldo hebben de kaart per 31-12-2019
gestopt kan worden (i.p.v. mensen die hem niet hebben gebruikt). Voor de overige kaarthouders
wordt door de ALV gevraagd om de kaarthouders een bericht te sturen over het puntensaldo (en hoe
je dat kan checken) en de afbouwregeling. Deze kaarthouders zullen hun punten uiterlijk 31-12-2020
verzilverd moeten hebben. De houders van de coöperatiekaarten worden op de hoogte gebracht
(actie bestuur).

Het besluit wordt met bovenstaande opmerkingen en wijzigingen unaniem aangenomen (21
stemmen voor, nul tegen, nul blanco).

9. Voorstel bemensing REIJE
Judith van de Geer geeft een toelichting op de voorgestelde werkwijze. Er wordt afgesproken om de
voorgestelde werkwijze te evalueren en op de volgende ALV terug te laten komen. Het bestuur zal
nadenken op welke manier mensen kunnen aanschuiven (actie bestuur).

10. Uitbreiding bestuur
Judith van de Geer introduceert Wim Jan Ligtenberg. Wim Jan stelt zichzelf voor. Hij geeft aan zich te
gaan richten op het verbeteren van de bedrijfsvoering binnen REIJE en De Kas. Wim Jan zal geen
onderdeel meer uitmaken van de FC. De FC blijft bestaan uit 4 personen. De ALV gaat unaniem
akkoord met de benoeming van Wim Jan als algemeen bestuurslid van REIJE (21 stemmen voor, nul
tegen, nul blanco).

11. Budget 2020
Dit onderdeel wordt bij afwezigheid van de penningmeester doorgeschoven naar de volgende ALV.

12. Rondvraag & Sluiting
In de rondvraag wordt aangegeven dat de voorinschrijving van het project bij de Gelredome is
geopend. Via de website van REIJE kan men zich aanmelden. Daarnaast wordt er gevraagd of er in de
business cases ook rekening gehouden wordt met de kosten voor de bedrijfsvoering van de
coöperatie. Er wordt geantwoord dat kosten voor de bedrijfsvoering worden meegenomen.
Judith van de Geer dankt de mensen voor hun aanwezigheid en betrokkenheid bij REIJE en sluit om
22.15 uur de vergadering.

