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Verslag Algemene Ledenvergadering 
18 november 2021 

 
 
De online vergadering begint om 20.00 uur via een link. 
 
1. Opening en mededelingen 
 

 Deelnemers worden van harte welkom geheten. Er zijn 60 aanmeldingen en 11 afmeldingen. Bij de 
opening zijn er 38 mensen aanwezig. In de loop van de avond neemt het aantal deelnemers toe tot 
43 personen.  
 
Er wordt een opname van deze vergadering gemaakt, deze wordt alleen gebruikt voor het verslag, 
daarna wordt zij vernietigd. 

 
 Hoofonderwerp is de Financiering project De Bocht10’ en informatie vanuit Liander over 
netcongestie. De overige onderwerpen zijn ter informatie.  
 

 
2. Verslag ALV 23 juni 2021 
 

Opmerking; punt 5 de bijdrage is eenmalige bijdrage van € 15.000,= 
Bij punt 3 is er sprake van maximaal 6 panelen. 

  
 Stemresultaten besluit: Goedkeuring notulen 
 
 Uitgebracht: 38 stemmen 
 
- Eens:    34  
- Oneens:     0 
- Onthoudingen:     4 

 
 Hiermee is het verslag met de bovenstaande opmerking vastgesteld. 
 
3. Netcongestie en de consequenties voor zon-wind projecten door Liander  

 
Stef Aerts (gebiedsregisseur) presenteert namens Liander, een overzicht van de problemen op het 
gebied van netcongestie en wat de consequenties voor REIJE zijn. Netcongestie kwam in het 
nieuws door Tennet, voor zowel provincies Gelderland Friesland en Utrecht. Liander doet alleen 
het lokale net. Men is nu aan het kijken waar nog wel wat kan. Alle projecten die een offerte vanuit 
Liander hebben gekregen zijn wel akkoord.  
 
Tennet heeft niet alleen problemen Liander heeft lokaal ook nog problemen.De presentatie wordt 
nagestuurd. Er is een link naar een kaart waar men kan zien wat er aan de hand is op 
verschillende plekken. 
 
Men verkoopt geen nee, maar wel: nu even niet. 
 
REIJE moet gewoon de plannen blijven ontwikkelen en daardoor blijft Liander zicht houden op 
welke wensen er leven. Tennet heeft gezegd dat men in 2028 alles heeft opgelost. Maar dit 
betekent niet dat we tot dan moeten wachten. Batterijen kunnen, als men ze goed toepast nuttig 
zijn, maar ze kunnen ook contrair werken. Dus wel in afstemming ontwikkelen. 
Advies is; maak je minder afhankelijk van de netbeheerder. Kijk dus naar batterijen en waterstof. 
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4. Financiering project De Bocht 

 
Toelichting door Derk met een korte schets van het project. De gemeente Rheden ondersteunt het 
project met een gemeentegarantie jegens de bank. De juristen van de gemeente gaven echter aan 
dat dit als staatssteun kon worden gezien. Daardoor moest de gemeentegarantie verkleind worden 
en moet tenminste 40% van de kosten door de participanten worden opgebracht. Dit leidt tot de 
noodzaak zowel een lening vanuit REIJE ten bate van het project te geven, als ook de inleg van de 
participanten iets te verhogen om het project door te kunnen laten gaan.  
 
Ook met de extra lening en inleg is het rendement van het project nog steeds vergelijkbaar met 
hetgene in het informatiememorandum is aangegeven. Het project is technisch geoptimaliseerd 
(minder panelen, met hogere opbrengsten per paneel, waardoor de energieopbrengst van het 
project hoger is).  
 
Waarom niet alles vanuit de participanten, omdat dan het rendement voor hen dan omlaag gaat. 
Dit is voor ons de eerste keer dat we te maken krijgen met de discussie over staatssteun. 

 
 Stemresultaten besluit: Goedkeuring lening REIJE ten behoeve van De Bocht 
 
 Uitgebracht: 35 stemmen 
 

- Eens  19 
- Oneens     4 
- Onthoudingen   12  
 
De lening kan worden verstrekt 
 

 Stemresultaten besluit: Heropenen inschrijving De Bocht 
 
 Uitgebracht: 35 stemmen 
 

- Eens  29 
- Oneens     0 
- Onthoudingen    6  

 
De inschrijving wordt weer geopend, vooral voor degenen die in de eerste ronde niet het gewenste 
aantal aandelen toegekend hebben gekregen 
 

 
5. REIJE en ontwikkelingen binnen het Energieloket 

 
De werkzaamheden vanuit het Energieloket worde toegelicht. Deze werkzaamheden worden door 
de afnemers en klanten van het Energieloket zeer gewaardeerd. 2021 was een overgangsjaar 
omdat gemeenten vanwege de aanbestedingseisen voor een keuze komen te staan wat betreft de 
toekenning van de werkzaamheden: 
- Renkum en Rheden zijn dit jaar nog wel met ons in zee gegaan maar voor 2022 is er een 

openbare aanbesteding ingezet. We zitten nu midden in de aanbesteding voor Renkum en 
Rheden. 

- De Gemeente Arnhem heeft de loketfunctie zelf opgezet en leidt de vervolgacties door naar 
ons. De werkzaamheden worden nu niet meer in opdracht gegeven maar er wordt een 
subsidie toegekend, deze toekenning loopt 3 jaar. De samenwerking met de gemeenten is 
dus veranderd door het overgaan van opdrachtnemer naar subsidieontvanger.  

 
In de komende periode zal de 1000ste woonwensen scan worden uitgevoerd. Hier zal publicitair 
aandacht aan worden uitbesteed. De werkzaamheden worden nu ondergebracht bij Rijn en IJssel 
Energiediensten. 
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Daarnaast zoeken we ook de samenwerking met andere coöperaties om een 
gezamenlijke administratie op te zetten. Windpower Nijmegen (WPN) gaat als eerste samen met 
ons werken, waarbij de administratie ondergebracht wordt bij REIJE Energiediensten. Wij kunnen 
meeliften op de verzamelde ervaring van WPN.  
 
Onze energiecoaches zijn anderen dan die van de Energiebank. Wij zijn wel 
samenwerkingspartner van de Energiebank. 

  
6. Voortgang WPKP 

 
De bouw van Windpark Koningspleij loopt zeer voorspoedig. Uiteraard zijn er verschillende issues 
geweest maar alles is naar tevredenheid opgelost. We lopen met minimale vertraging naar de 
eindfase toe. Turbine 1 is inmiddels mechanisch compleet, turbine 2 wacht op een windstille 
periode om de wieken te plaatsen. Turbine 4 (aan de Westervoortsedijk) komt daarna. De turbines 
worden in gebruik genomen in de loop van december en de overdracht wordt verwacht begin 2022. 
 
De start van turbine 3 ( dit is de locatie) is nog steeds onbekend. Dit wordt door IPKW en Pure 
Energie bekeken en heeft geen invloed op ons werk. 
 
De Omgevingsraad bestaat uit mensen de omliggende wijken die aangeven wat er met het 
omgevingsfonds moet gebeuren en hoe dit moet worden besteed. Er is een regeling opgesteld, die 
binnenkort gepubliceerd wordt. De wijken geven door middel van projectvoorstellen aan, wat men 
wil. Daarna wordt dit door de VOF toegekend. Het fonds richt zich vooral op projecten op het 
gebied van duurzaamheid en leefbaarheid. 

  
De status van het bezoekerscentrum waar we volgende week een begin mee maken, wordt kort 
toegelicht.  

 
7. Update REIJE Projecten;  

 
a) GelreDome; Lastig dossier want de kosten lopen te hoog op. Op korte termijn lijkt dit project 

niet haalbaar. We kijken of we de SDE kunnen verlengen want deze loopt eind dit jaar af. 
Misschien laten we het project gewoon verlopen. 

b) De aanleg van het zonnedak op Sportpark Schuytgraaf is gestart. Begin december zullen de 
panelen aangesloten zijn op het net. 

c) De SCE subsidie voor Kindcentrum Oosterbeek is aangevraagd. Het subsidiebudget is 
momenteel uitgeput, maar het advies is om aan te sluiten in de rij, want misschien vervallen er 
projecten. En dat hebben we dan ook gedaan. We verwachten veel van het nieuwe kabinet. 
 

 Nieuwe ontwikkelingen; 
a) Verkenning van Buurtinitiatieven en VVE’s 
b) Gesprekken met Gemeentes Renkum en Rheden. 
c) PV installaties op en rond Industrieterrein De Beemd met lokale initiatiefnemers. 
d) Er wordt een oproep gedaan voor nieuwe initiatieven. 

 
8. Bestuurssamenstelling;  

 
Derk geeft een korte terugblik op zijn activiteiten als penningmeester, maar ook op zijn werk rond 
het windpark. Daarnaast heeft hij de afgelopen jaren ook een aantal projecten getrokken. Dat werd 
wat veel dus gaat hij zich in de komende periode, naast de afronding van de bouw van het 
Windpark, beperken tot de ook niet geringe taak van penningmeester. 

 
Besluit: Benoeming voor een volgende termijn voor Derk te Bokkel, penningmeester 

  
 Uitgebracht: 31 stemmen 
 

- Eens  29 
- Oneens     0 
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- Onthoudingen    2  
 
Derk wordt herbenoemd als penningmeester 

 
Judith geeft als drijfveer van haar taak als voorzitter aan de energietransitie; waarvoor zij veel tijd 
als vrijwilliger in een professionele omgeving moet acteren. Daarnaast zit zij ook in Energie Samen 
Gelderland, zij wil zich graag inzetten voor dit werkveld en daar namens de leden acteren. 
 
Besluit: Benoeming voor een volgende termijn voor Judith van de Geer, voorzitter 
 

 Uitgebracht: 31 stemmen 
 

- Eens  30 
- Oneens     0 
- Onthoudingen    1  

 
Judith wordt herbenoemd als voorzitter. 
 
Beiden worden door de vergadering veel succes gewenst. 
 

 
9. Rondvraag 
 

Greenchoice biedt op dit moment geen vaste prijzen aan. Als het contract afloopt, zul je moeten 
overstappen op een flexibel contract. Je kunt ook deelnemen in OM als energieleverancier. Zij 
leveren coöperatief opgewekte energie. Beide mogelijkheden vind je op de site.  
 
Met het zonnedak voor tennishal Molenbeke hebben wij nu geen betrokkenheid. Wij zijn blij dat dit 
project kan doorgaan.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:25 onder dankzegging voor de aanwezigheid van zoveel 
leden. 

 


