
Concept-notulen Bestuurlijk Overleg Coöperatie BenedenBuurt i.o. 
Datum: 27 maart 2018, 19.00-21:00 uur 
Locatie: Ons huis 
 
Aanwezig: Wanka Lelieveld, Robert-Jan Geerts, Annelien van der Meer, Ronald van Dokkum, Ninke 
Geurts, Gera de Bruijn, Wouter Meijninger, Jan Janssen, Rita van Biesbergen, Jan Oude Voshaar. 
 
Afwezig met kennisgeving: Renske Hijbeek Theo de Bruijn, Nel Tiemens, Paul Goedhart, Marianne 
van Loo, Wim Rouwenhorst, Cobie de Bakker, Melitta Steenhuis, Dethmer Boels, Ab Zijlstra. 
 
 

1. Opening: Wanka opent de vergadering om 19:06 
 

2. Vaststelling agenda  
We lopen er vaak tegenaan dat er eigenlijk teveel te bespreken is om alles uitgebreid te 
doen, dus we zoeken naar de juiste vorm van dit overleg. We voegen dit onderwerp toe aan 
punt 4.  
 

3. Notulen vorige vergadering (12 maart 2018): vastgesteld, kleine wijziging formulering 
mededelingen. 

a. Actiepunten vorige vergadering – er blijven er een paar staan, zie onderaan deze 
notulen. 

 
4. Ontwikkelingen 20 min 

a. Indeling en doelen vergaderingen 
Lex stuurde een voorstel om dit overleg in tweeën te splitsen: eentje om in kleine 
kring het overzicht te houden, dit kan strak voorgezeten worden met 
gedisciplineerde vergaderaars die op de hoogte blijven, en eentje om een bredere 
kring mensen (die niet perse altijd aanschuiven) een korte update te geven over de 
gang van zaken, waarna er één onderwerp diep en breed besproken word.  
Dit lijkt goed te vallen bij de deelnemers. Er is discussie over de frequentie van de 
verschillende groepen. We zien voor ons dat deze bijeenkomst de ‘grote’ 
bijeenkomst wordt, en we blijven vooralsnog elke twee weken bijeenkomen voor de 
‘algemene lijn’ (wat is er sinds de vorige vergadering gebeurd?) en een 
themaonderwerp, met aan het eind van de vergadering ruimte voor vragen voor 
nieuwkomers over andere onderwerpen. 
Daarnaast gaat het bestuur regelmatiger met elkaar (en eventueel 
vertegenwoordigers van de commissies) overleggen, ook als voorbereiding voor de 
grote vergadering. 

b. Gebruik Dreijen 
Voorafgaand aan de rekensessie (punt 4.C hieronder) is De Dreijen bezocht, daar is 
een geschikte technische ruimte waar zelfs al ketels in zitten (van 27 jaar oud...). 
Deze ruimte kan mogelijk gebruikt worden voor ons warmtenet. De WUR is eigenaar 
en beheerder, uiteindelijk wil de WUR dit afstoten. Er zal overeenstemming bereikt 
moeten worden over de voorwaarden waaronder het overgenomen kan worden. 

c. Rekensessie 
De bijeenkomst met gemeente, Alliander, Linthorst, WINST, DNV, etc., is geweest. Er 
bleken inderdaad veel dubbelingen te zitten in de kostenschattingen. Het lijkt er nu 
op dat het aanleggen van warmtenet inclusief huisaansluitingen (en exclusief bron) 
op 2,5 miljoen euro uitkomt. Alliander zet het allemaal netjes op een rijtje; wanneer 
dat gedaan is kunnen we nauwkeuriger aan de gang met een businesscase. 

d. Nerdalize 



Er is een bijeenkomst geweest met Nerdalize. Dit bedrijf zet watergekoelde 
computers neer in huishoudens, en verkoopt de rekenkracht van deze computers 
aan grote bedrijven. Het koelwater van de computers kan tapwater verwarmen. Wel 
is hiervoor een glasvezelaansluiting nodig. 
Ze zijn geinteresseerd in de Benedenbuurt omdat hier (anders dan in 
appartementencomplexen) waarschijnlijk ruimte is in huizen. Er wordt een overleg 
ingepland met Nerdalize, Eneco, een aanbieder van glasvezel en Oost NL om de 
mogelijkheden te bekijken voor de Benedenbuurt. 

e. Tools 
Er is een softwareprogramma waarmee wijkbewoners een indruk kunnen krijgen van 
de voor- en nadelen van een collectief warmtenet ten opzichte van de huidige 
situatie en individuele technieken. Dit heette eerst EVI, nu OmOns. EVI werkte niet 
heel goed, we zijn benieuwd hoe het verbeterd is.  
Sanne (van de gemeente) ziet voor zich dat zo’n tool erg helpt om enthousiasme te 
kweken in de wijk. Jan J herinnert zich dat het inderdaad zo werkte toen hij EVI 
testte.  
We willen in een klein groepje naar deze tool kijken om de geschiktheid in te 
schatten: Jan J, Ronald, Wouter, RJ, Rita, Wanka, Gera, Ninke en Jan OV zijn 
geïnteresseerd. 

f. ESCO’s (Energy Service Companies) 
Bij het GEA liep men ESCO-aanbieders tegen het lijf. Het idee van een ESCO is dat een 
organisatie met eigen financiering duurzaamheidsinvesteringen doet in woningen, 
zodat de energiekosten dalen. De bewoner betaalt van de bespaarde energielasten 
in bijvoorbeeld 15 jaar de investeringen af. Sanne zoekt uit of de gemeente zoiets 
kan opzetten samen met de gemeente Ede. De Benedenbuurt zou dan één van de 
eerste projecten kunnen zijn; het zou een interessante route kunnen zijn om tegelijk 
met het warmtenet ook een flinke stap te maken in de isolatie van onze woningen. 

5. Techniek  
a. Route werkgroep  

De techniekgroep is de laatste tijd veel bij elkaar geweest, maar ondanks alle energie 
die er in gestoken is kreeg men de indruk dat er niet op het gewenste tempo naar 
een concreet resultaat toegewerkt werd. Er is een expert aangeschoven (Craig Savy) 
die een voorstel heeft gedaan voor een plan van eisen. Deze is gedeeld met de 
werkgroep, en dit wordt a.s. donderdag besproken. 
Craig heeft een groter plan gemaakt dan de bedoeling was, het gaat niet alleen over 
een programma van eisen maar bijvoorbeeld ook over een strategie voor het 
aanbestedingsproject. Het idee is om dit op te knippen zodat we goede afspraken 
kunnen maken over het eerste deel. Wordt vervolgd.  
 

6. Werkgroep Communicatie  
De werkgroep komt donderdag bij elkaar. Er wordt ingezet op een meeting zoals in 
November, waarin de buurt wordt bijgepraat over de ontwikkelingen. Een en ander ligt ook 
aan Binnenlandse Zaken; er is een brief beloofd waarin de subsidieplannen voor dit jaar 
verder uitgediept worden. Deze details hebben we nodig voordat we een concreet verhaal 
kunnen delen met de buurt. 
 

7. Planning  
a. Woensdag 18 april 10:00 Thermaflex: werkt al samen in WINST, komt nu individueel 

op bezoek om te kijken wat ze voor de wijk kunnen betekenen. Geinteresseerden zijn 
welkom  

b. 10 april WINST bezoek: Dit is de laatste rekensessie die in de planning staat. 
 



8. Rondvraag  
Jan J: kunnen we iets met de koudevraag van de supermarkt die tegenover de spar gebouwd 
wordt? Linthorst gaf een tijd geleden aan dat dat niet echt interessant is. 
Ronald: Doen de Diedenwegflats nou mee met de rioleringsvervanging of niet? Ja, dat doen 
ze. 
Jan OV: ik ben benieuwd naar donderdag! 
RJ: vraagje over de notulen – ‘afwezig zonder kennisgeving’ van de notulen af? Er is geen 
sterke voorkeur voor of tegen. 
Rita: bij het GEA (Gelders Energie Akkoord) sprak Rita over het gebruik van video als om het 
proces zichtbaar te maken. Ambassadeurs zouden in beeld kunnen komen op een website 
oid. Rita gaat zelf uitzoeken of hier vanuit het GEA geld voor vrijgemaakt kan worden. 
 

9. Sluiting 20:48 
 
Volgende vergadering: dinsdag 10 april 19:00-21:00, Ons huis. 

 
Actiepunten: 
 

onderwerp verantwoordelijke deadline 

Stuur Rita details over de RVO-bijeenkomst op 10 april Wanka  

Bereid conceptstatuten en uitleg keuzemomenten voor om te 
bespreken in BeO 

Statutengroep  

Maak een plan hoe we verder gaan met de driehoek van 
gemeente en woningstichting  

Wanka, Theo, 
Annelien 

 

Concept-Programma van Eisen om te bespreken in BeO Techniekgroep 1 april 

Update buurtpagina Wageningen Woont Duurzaam Communicatiegroep  

 

 


