
Conceptnotulen Bestuurlijk Overleg (BeO) Coöperatie BenedenBuurt i.o. 
Datum: 10 april 2018, 19.00 uur 
Locatie: Ons huis 
 
Aanwezig: Jan Janssen, Wanka Lelieveld, Paul Goedhart, Lex Hoefsloot, Annelien van der Meer, 
Ronald van Dokkum, Gera de Bruijn, Theo de Bruijn, Hans (Overdijkink), Dethmer Boels 
 
 

1. Opening 19:05 door Wanka 
 

2. Vaststelling agenda – geen aanpassingen 
 

3. Notulen vorige vergadering (27 maart 2018) : Vastgesteld, geen aanpassingen 
De actiepunten zijn gedaan of niet meer relevant. Ter info:  
- Het overleg met gemeente en woningstichting is ingepland. Dit gaat vooral om commitment 
van die partijen: wat mogen we verwachten, welk commitment kunnen zij afgeven?  
- De update van de buurtpagina is nog lopend, hiervoor is overleg met Sanne van de 
gemeente. 
  

4. Ontwikkelingen  
 

Subsidieregeling BZK: We zijn met z’n allen op zoek naar een alternatief voor de 
warmtevoorziening. Hiervoor zijn we vanaf afgelopen najaar intensief bezig, het plan zoals 
dat afgelopen najaar gepresenteerd is aan de buurt was dat we ergens in 2019 concreet 
zouden moeten worden. Begin dit jaar bleek dat vanuit het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken (veel) subsidie beschikbaar is voor wijken die al dit jaar concrete plannen hebben. 
Vanaf medio maart zijn we daarom gaan versnellen; vorige week bleek in een brief van BZK 
aan de gemeenten van Nederland dat BZK graag nog wat sneller wil: de deadline voor een 
voorstel inclusief businesscase en intentieverklaring van alle partners (gemeente, 
woningstichting, bewoners, mogelijk ook potentiële leveranciers, etc.) al op 1 juli komt te 
liggen. De gemiddelde bijdrage van de landelijke overheid zou (onder allerlei voorwaarden) 
ongeveer 8500 euro per huishouden zijn. 
Er zijn in dit licht de laatste tijd al veel overleggen geweest tussen verschillende partijen, 
zodat er zo snel mogelijk duidelijk is wat er per 1 juli beschikbaar moet zijn, en of en hoe we 
die deadline zouden kunnen halen. 
Voor de bewoners wordt dit voorjaar een nieuwe grote informatieavond belegd. Het doel 
van deze avond is om een ieder up to date te krijgen over de ontwikkelingen, en om van 
zoveel mogelijk bewoners een intentieverklaring te krijgen dat men graag aangesloten zou 
willen worden op het warmtenet in het geval er een goed voorstel op tafel komt. Het zou 
fantastisch zijn om dan zo’n 40-50% van de bewoners achter het initiatief te krijgen. 
Bewoners zijn er in drie groepen: huurders van de woningstichting, particuliere eigenaren, en 
leden van VvE’s  
Ter indicatie voor de competitie: In Wageningen zijn wij de enige wijk die meedoet, en 
mogelijk de enige in onze vorm (een buurtinitiatief) in de provincie. Er gaan waarschijnlijk 
wel veel commerciële partijen inschrijven op deze regeling, want de bedragen zijn de moeite 
waard. We hopen dat BZK inderdaad veel waarde hecht aan bewonersinitiatief en het 
leerproces wat daarmee gemoeid is, want dan zouden we toch een interessante wijk moeten 
zijn. 

 
5. Bestuur  



Vandaag zijn we vooral bij elkaar gekomen om de conceptstatuten zoals voorbereid door de 
statutencommissie te bespreken. We verdelen dit in een korte introductie, een discussie over 
(het juridische karakter van) de tekst, en de inhoud. 
 
a)   Introductie: voorbereidingsgroep, uitgangspositie  

 
Lex trapt af. statuten en het Huishoudelijk Reglement (HR) worden vastgesteld door de 
algemene ledenvergadering (ALV). Statuten moeten daarna naar de notaris voordat ze 
rechtsgeldig zijn, dus het kost geld als je die wijzigt. Het HR niet, dus daarom is het HR 
flexibeler. Je moet dus als cooperatie goed nadenken waar je flexibiliteit wilt inbouwen 
(dat mag in het HR) en waar je afspraken zo stevig mogelijk wilt maken (dat gaat in de 
statuten). 
Bijvoorbeeld: Waar zou je willen vastleggen of bestuursvergaderingen openbaar zijn? Als je 
dat fundamenteel vindt voor de organisatie, dan kan het in de statuten. Een cooperatie 
mag dat zelf weten, er zijn geen of weinig wettelijke regels voor. 
Wat willen we vandaag doen? We willen vandaag polsen of de voorbereidingen van de 
statutengroep gedragen worden door een grotere groep, voordat er mee naar een notaris 
gegaan wordt voor advies. Na dat bezoek aan de notaris zou een oprichtings-ALV gepland 
kunnen worden, maar op zich kan een cooperatie ook opgericht worden zonder zo’n 
bijeenkomst.  
 

b) Toelichting juridische formuleringen 
 
Er is weerstand tegen de wollige en complexe formuleringen. Waarom is dit zo 
ingewikkeld? Het is niet prettig om te lezen. Daarbij wordt er op sommige vragen over 
specifieke zinsnedes gezegd dat ‘dat niet voor ons geldt, het kan er dus wel uit’. Bij 
sommige aanwezigen roept dit twijfel op over de kwaliteit van de statuten. Lex geeft aan 
dat statuten ook wel helder en beknopt kunnen, maar dat is veel duurder omdat het meer 
inzet van een jurist vraagt: het wordt dan maatwerk. In de voorliggende versie staa in 
principe alles wat we nodig hebben en moeten regelen als coöperatie. Als we dit op een 
andere manier willen opschrijven moeten we heel goed nadenken over de implicaties van 
andere formuleringen. De vraag is of we daar zoveel tijd, geld en energie in willen steken 
als het voor het functioneren van de coöperatie niet echt uitmaakt. 
Er wordt gesteld dat de vraag vooral moet zijn of we ons kunnen vinden in de inhoud, de 
vorm is slechts het middel om de inhoud over te brengen. Toch moet er nog wel een 
verbeterslag mogelijk zijn. 
 
Er wordt gezegd dat heldere statuten belangrijk zijn voor het vertrouwen in de organisatie, 
zeker omdat dit niet zomaar een vereniging wordt, maar een organisatie waarlangs we 
straks met 500 anderen significante financiële verplichtingen aangaan. Dit sentiment wordt 
begrepen, maar er wordt verduidelijkt dat de klantrelatie straks wordt vastgelegd met een 
klantovereenkomst, dat staat eigenlijk los van de ledenrelatie die wordt bepaald door de 
statuten. De statuten regelen de verhoudingen tussen bestuur en leden, ALV en bestuur, 
directie en bestuur, etc. De statuten hebben alleen invloed op de klantovereenkomst 
doordat de statuten de spelregels vastleggen waaronder de klantovereenkomst wordt 
vormgegeven.  
 

c)   Discussie over de inhoud aan de hand van een aantal punten in het 
toelichtingsdocument 
 
We hebben een aantal concrete vragen besproken. Veel vragen liepen door elkaar heen, 
voor de leesbaarheid zijn ze hier enigzins gegroepeerd. 



- Waarom moeten we uberhaubt zoveel zeggen over ons doel? Is het doel niet gewoon 
CO2 reductie?  
Antwoord: dat is inderdaad min of meer het uiteindelijke doel, maar we hebben wel 
ideeën over hoe we dat willen bereiken en over de randvoorwaarden: we willen als 
buurtbewoners inspraak, leveringszekerheid, een eerlijke verdeling van lusten en lasten, 
etc. Daarom is het goed om ook zoiets op te nemen als ‘maatschappelijke belangen’, zodat 
we niet voor het blok gezet kunnen worden als er een plan wordt gemaakt wat wel CO2 
zou besparen, maar volgens ons om andere redenen onacceptabel is. 
 
- We willen in de eerste fase eigenlijk vooral een gesprekspartner zijn in de overleggen 
tussen allerlei partijen – het gaat dus ook over hoe we ons als buurt verhouden tot 
bijvoorbeeld de gemeente en leveranciers.  
 
- Moet er in de statuten dan al staan dat we een warmtenet willen beheren? Dat is toch 
niet zeker?  
Antwoord: Hoe de beheersconstructie uiteindelijk wordt geregeld is nog niet zeker. Wel 
geeft de gemeente duidelijk aan dat ze aan dit initiatief meewerken met de gedachte dat 
de vruchten van het vele werk dat wordt verzet met gemeenschapsgeld niet in de zakken 
van een commerciële exploitant verdwijnt.  
 
- Het is hierom ook lastiger om om ons nu te richten op eenvoudige statuten zodat we snel 
een ‘gesprekspartner’ zijn, waarna we meer tijd nemen om een goede set statuten op te 
bouwen terwijl het warmtenetplan en de vorm van uitvoering concreter wordt. Dit zou nu 
wellicht de discussie vereenvoudigen, en het is toch waarschijnlijk dat we voor de 
exploitatiefase onze statuten wel moeten aanpassen. Maar omdat de inzet van de 
gemeente afhankelijk is van de uiteindelijke constructie, is het toch belangrijk om nu al een 
schets te maken van hoe we dat voor ons zien. Voor de gemeente is de redenk hiervoor 
dat het veel eenvoudiger is om ons bepaalde voordeeltjes (iets regelen met precario  of de 
synergie voordelen van het graafwerk, bijvoorbeeld) te gunnen dan wanneer het door 
marktpartijen wordt uitgevoerd omdat de gemeente in dat geval verweten kan worden dat 
ze oneerlijk voordeel aan het geven zijn. 
 
- Er zijn twijfels over het aantrekken van een ‘directeur’: “onze buurt is veel te klein om een 
directeur te bekostigen, en mensen die zich directeur noemen hebben snel de neiging om 
met groeiambities de belangen van de individuele leden te negeren,” zo is de gedachte.  
Antwoord: In Culemborg heeft een coöperatief warmtenet voor 200 huishoudens een 
‘directeur’ voor het dagelijkse beheer voor 12 uur per week, dus we zijn niet perse te klein. 
Misschien is ‘bedrijfsleider’ een beter woord, maar uiteindelijk gaat het vooral om het 
goed regelen van de bevoegdheden die horen bij deze functie. 
 
-Er is een zorg dat er met zo’n cooperatie een grote stap gezet wordt: je gaat een 
verbinding aan voor 30 jaar met 500 buurtgenoten. Is dat wel zo’n goed idee?  
Antwoord: dit is een fundamentele zorg voor deze cooperatie, maar het is onduidelijk 
waarom dat anders is dan bij commercieel geëxploiteerde warmtenetten: ook daar ga je 
een verbinding aan voor lange tijd, en er is minder invloed uit te oefenen wat betreft de 
richting van de organisatie. 
 
-We zouden ook kunnen nadenken over contracten gebonden aan woningen ipv bewoners, 
zodat het risico gedekt is als nieuwe bewoners andere plannen hebben. Het is onduidelijk 
of dit uberhaubt mogelijk is, maar het wordt verder uitgezocht. 
 



-Willen we UA (uitgesloten aansprakelijkheid) of BA (beperkte aansprakelijkheid, een vast 
bedrag per lid)?  
Antwoord: een coöperatie BA heeft door de betere dekking een hogere 
kredietwaardigheid, wat het makkelijker (en soms goedkoper) maakt om verplichtingen 
aan te gaan en geld te lenen. Misschien kan de gemeente aansprakelijkheid op zich nemen, 
waardoor dit minder ter zake doet – het wordt verder uitgezocht. 
 
De belangrijkste conclusies die de statutenwerkgroep meeneemt zijn de volgende: 
- Leesbaarheid is belangrijk, we gaan kijken naar manieren om het beknopter en helderder 
te krijgen 
- Controle van directie: de ALV moet hier een grote(re) rol krijgen, en het moet duidelijker 
worden hoe dit precies werkt 
- De relatie tussen ALV en bestuur is ook nog wat vaag en kan scherper. 
Los van bovenstaande punten en per mail binnengekomen kleine aandachtspunten en 
verfijningen, waren er geen opmerking of principiële verschillen in inzicht op de statuten. 

  
 
 

6. Techniek  
a. Korte toelichting route werkgroep  

Via OostNL hebben we financiele ondersteuning gekregen om een project-technisch 
expert (Craig Savy van warmte.nu) aan te trekken om ons te helpen met het 
aanbestedingstraject. Er moeten in deze ‘ontwikkelingsfase’ een aantal stappen 
doorlopen worden waarin het doel helder wordt gedefinieerd, de haalbaarheid 
getoetst, en in samenspraak met de markt scherper duidelijk wordt wat we precies 
willen, zodat uiteindelijk de uitvraag kan plaatsvinden waarna diverse partijen 
offertes kunnen uitbrengen. Craig is nu een paar keer bij ons geweest, en de eerste 
indruk is zeer prettig. 
Er wordt gevraagd of we nog steeds een hoge temperatuur warmtenet willen. Het 
lijkt er nu op dat de businesscase  voor een lagere temperatuur warmtenet lastig is, 
omdat er nog wel een grote warmtevraag is (omdat huizen nog niet goed geisoleerd 
zijn). Zolang er zoveel warmte nodig is moet er veel warmte geleverd worden en op 
lagere temperatuur hebben we dan grotere buizen en andere afgiftesystemen in 
huizen nodig. Dat is beide kostbaar en lijkt niet op te wegen tegen de winst bij de 
bron om tot een lagere temperatuur te verwarmen. 
Andere vraag: in hoeverre zitten we vast aan Linthorst? Dat zitten we nog niet. 
Er ontstaat een discussie over de ‘scope’ (doelbepaling), die eigenlijk in de 
techniekwerkgroep thuishoort. Willen we hier in groter verband over praten? Het 
liefst gaan we eerst een voorstel voorbereiden door de werkgroep om daarna hier te 
overleggen. Degenen die er graag nu over willen praten: jullie zijn welkom bij de 
werkgroep, a.s. donderdag (12/4). 
 

7. Werkgroep Communicatie  
De werkgroep is bij elkaar gekomen, maar de opkomst was dit keer zeer beperkt (Wanka en 
twee mensen van de Woningstichting). Er wordt dit voorjaar een nieuwe 
bewonersbijeenkomst gepland (met behulp van Marie-Jose van de provincie) om de wijk 
weer in te lichten. Details zijn nog onduidelijk. 
 

8. Planning  
a. Woensdag 18 april komt Thermaflex om kennis te maken in het kader van onze 

marktconsultaties 



b. 24 april rekensessie Linthorst: er wordt nog een keer scherp gekeken naar de 
exploitatiebegroting van Linthorst. 

c. 25 april overleg met gemeente en woningstichting over committment en financiële 
rugdekking.  
 
In het kader van die laatste bijeenkomst ontstaat er een discussie over windenergie. 
Er is een idee om de benodigde elektriciteit voor het warmtenet op te wekken met 
een ‘buurtmolen’ in de haven, zodra de kans daarvoor zich aandient. Dit roept bij 
sommigen weerstand op: lang niet alle Wageningers zijn voor windmolens binnen de 
gemeentegrenzen, en zodra het ‘W-woord’ valt, gaat het alleen nog maar daarover 
en raakt het warmtenetplan op de achtergrond. Er is dus een risico dat het draagvlak 
voor het warmtenet afneemt door dit erbij te halen. Het plan gaat vooralsnog terug 
naar de ijskast. 
 
 

9. W.v.t.t.k  
Organigram: Ronald heeft een organigram gemaakt. Theo wil graag dat deze breder bekend 
wordt. Is iedereen akkoord met het verspreiden van deze namen? Niemand is tegen. 
 

10. Rondvraag  
Wanka: vraag aan Hans, die voor het eerst was: kon je er wat mee? Hans vond het 
interessant, en krijgt het gevoel dat de belangen goed behartigd worden. 
 

11. Sluiting -21:09 

Volgende vergadering: dinsdag 24 april, 19:00, Ons Huis. 
 
 
 


