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Onderwerp: Bestuursvergadering Coöperatie BenedenBuurt i.o. 
Betreft:  Notulen 
Status:  Vastgesteld 
Datum:  29 mei 2018, 19.00 uur 
Locatie:  Ons Huis 
Aanwezig: Theo de Bruijn, Jan Janssen, Annelien vd Meer, Wanka Lelieveld, Robert-Jan Geerts 

(Notulen), Ronald van Dokkum 
 

1. Opening 19:10 door Theo 

2. Notulen vorige vergadering: zijn er niet. Robert-Jan notuleert nu. 

3. Koffie en thee kosten vanaf heden 6 euro per kan. Hebben we hier geld voor? Wanka gaat 

kijken of het toch gratis kan 

4. Mededelingen 

a. Esco-pilot: Wageningen wil graag aan de slag met woninggebonden leningen (Energy 

Service COmpany-constructies, ESCo-constructies). De gemeente werkt samen met 

Ede om de opstartkosten te delen. Ze zien de Benedenbuurt als interessante plek om 

een pilot te organiseren. Wij houden de boot even af: we hebben het nu even druk 

genoeg als proeftuin. 

b. Wanka was bij een kennismakingsbijeenkomst van een warmtepompleverancier uit 

Oostenrijk, IBK. Dit bedrijf ziet zichzelf als ‘dozenschuiver’: ze willen niet 

risicodragend onderzoek doen, maar wel gewoon een warmtepomp leveren. Dit 

bedrijf ziet 75 graden als kantelpunt: het is wellicht interessant te onderzoeken of de 

netwerktemperatuur hier onder kan blijven. 

c. Opening warmtepomp Linthorst in Leiden: Een paar bewoners zijn op bezoek 

geweest bij een project in Leiden waar Linthorst een warmtepomp heeft draaien om 

een aantal flats te verwarmen. Het was goed georganiseerd, de bevlogenheid van 

Gijs Linthorst was aanstekelijk. 

d. Roadshow klimaatakkoord, Zutphen: Theo zou een pitch doen bij een bijeenkomst 

over het klimaatakkoord. Het was een chaotische avond, dus uiteindelijk werd het 

een interview. Ze willen een stukje over de Benedenbuurt voor hun website. 

e. RVO goedkeuring ondersteuningsstructuur: er is subsidie toegekend voor een 

ondersteuningsstructuur om cooperaties te helpen. Men komt eind juni bij ons langs 

om te kijken waar bij ons behoefte aan is. 

5. Financiën 

a. Er wordt door Annelien en Craig nog steeds gewerkt aan het kostenoverzicht. Het 

voorstel voor de BZK subsidieaanvraag van Sanne noemt een aantal andere getallen, 

dit moet afgestemd worden.  

Het voorstel is om eerst zelf in overeenstemming te komen, en daarna Sanne uit te 

nodigen. 

Parallel hieraan wordt geprobeerd op korte termijn een afspraak te maken met de 

nieuwe wethouder om kennis te maken. 

6. Bestuur 



a. Notaris Jan Smit is enthousiast over ons plan en wil graag snel aan de gang. De 

notulencommissie gaat met hem in gesprek. Het verdere verloop 

(oprichtingsvergadering e.d.) wordt onderzocht. 

b. Taakverdeling/Rollen in het bestuur 

We hebben ‘informeel’ een voorzitter (Theo) en penningmeester (Annelien), en 

(omdat ie meestal notuleert) een secretaris (Robert-Jan). We proberen 

ondersteuning te krijgen voor een professionele notulist/secretaris. 

Jan en Ronald vinden structureel eens in de week vergaderen wel genoeg, die blijven 

algemeen bestuurslid. 

Zodra er een andere secretaris komt wil Robert-Jan wel commisaris techniek worden, 

tot die tijd trekt Wanka die kar. 

c. Vergadervorm- en frequentie 

We merken dat er soms een groot informatieverschil is tussen deelnemers van 

vergaderingen. Dat is soms lastig als je snel afspraken wil maken, maar de vragende 

en kritische geluiden zijn ook waardevol als barometer en om het project beter en 

het verhaal scherper te krijgen. 

Als er een besluit is genomen in een vorige vergadering dan is dat besluit genomen; 

een discussie wordt dan niet nog een keer gevoerd. 

Suggesties en verduidelijkende vragen zijn altijd welkom, maar omdat er wel een 

agenda is door te werken worden lastige vragen geparkeerd om later antwoord op te 

geven. 

Op zich zijn alle geïnteresseerden altijd welkom, maar vooral in het Bestuurlijk 

Overleg. De bestuursvergadering (in de andere weken) gaat sneller. We blijven op de 

dinsdagen zitten, omdat men daaraan gewend is. 

7. Werkgroep Techniek 

a. Er moet een bijeenkomst van de techniekwerkgroep komen om een finale versie te 

maken van de scope en interne PvE. Op die bijeenkomst zal ook een plan voor de 

komende tijd gemaakt/vastgesteld worden. 

b. Omdat Van Gelder op dit moment werkt aan een offerte zal Wanka de huidige 

conceptversie van deze documenten alvast met hen delen.  

Craig heeft 80% van z’n uren op, en heeft een voorstel gedaan voor z’n resterende 

uren. Hij wilde graag een biomassacase uitrekenen om tegenover de HT 

warmtepomp te zetten. Hij vermoedt dat de biomassacase alleen maar goedkoper is 

(want dat is hij) omdat er veel (SDE) subsidie op zit. Dan lijkt dat goedkoper voor 

deze subsidieaanvraag, maar wordt het toch gefinancierd met gemeenschapsgeld. 

Sanne is hierover skeptisch, het ‘biomassa-woord’ kan beter niet vallen in 

Wageningen. 

Craig is ook bezig met documenten die helpen bij de marktconsultatie, en nog het 

afronden van een aantal andere zaken. 

Er komt een nieuw voorstel, we maken er nu geen keuze over. 

c. OmOns: dit computerprogramma waarin mensen duurzaamheidsmaatregelen met 

elkaar kunnen vergelijken kost geld, de gemeente wil hier graag in investeren. Wij 

zijn niet bijzonder enthousiast en willen het hier over hebben in het gesprek met de 

wethouder.  

8. Werkgroep Communicatie 



a. De nieuwsbrief is rondgestuurd 

b. 11 juni: wat vertellen we? We beginnen met waar we de vorige keer zijn gebleven 

(Wanka), daarna het alternatief (iedereen een eigen warmtepomp?), technisch plan 

(zo ziet het idee eruit), cooperatie (waarom zo en geen marktpartij?). We kunnen de 

rest van het bestuur in interviewvorm een paar vragen laten beantwoorden. 

Jan, Theo en Wanka maken de presentatie 

Punt van aandacht: de logistiek van de soep. 

Punt van aandacht: handtekeningen van mensen die niet op de avond zijn 

9. Planning en agenda komende weken 

a. Er is een spreadsheet aangemaakt met afspraken, zodat duidelijker is wat er gaande 

is, wie er ergens naartoe gaat, en waar nog meer inzet nodig is. 

b. In het bijzonder: Wanka heeft contact met TNO, gesprek op 4 juni. Dit lijkt zeer 

interessant te zijn om onze case voor BZK beter te maken. 

10. Rondvraag 

Annelien wil nog bij elkaar komen voor de financien voor de businesscase. Wanka doet dit 

liever als de cijfers van Van Gelder binnen zijn.  

Wat doen we met de concept-subsidieaanvraag van Sanne? Donderdag sturen we feedback 

rond, Wanka zoekt een moment om bij elkaar te komen zitten. We proberen donderdag een 

afspraak te plannen. 

Ronald komt wat later als hij niet thuis werkt. 

11. Sluiting 21:14 

 

 

 


