
Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A.  
Vergadering nr. 25 d.d. 15 oktober 2018 

 
Onderwerp: Notulen 
Soort:  Bestuurlijk Overleg (BeO) 
Volgnummer: 025 
Status:  Vastgesteld 
Datum:  15 oktober 2018 
Locatie:  Ons Huis (19.30 uur) 
Aanwezig: Wanka Lelieveld, Nel Tiemens, Theo de Bruijn, Jan Hof, Ronald van Dokkum, Jan 
Janssen, Melitta Steenhuis, Annelien van de Meer, Robert-Jan Geerts (notulen) 

 
1. Opening. De notulen worden weer gedaan door Robert-Jan, die dit tegenwoordig kan doen 

binnen de uitgebreide taken mbt wijkondersteuning van het energieloket. Hier is niemand 
tegen. 

2. Vaststelling agenda (stuk) – punt 10 en 11 zijn toegevoegd. 
3. Ingekomen stukken   –  

 Er zijn veel nieuwe aanmeldingen binnengekomen, we zitten nu op 40 leden. 

 Er is nog geen post van Triodos bij Theo binnengekomen. 

 Krantenartikelen zijn waardevol voor later – bewaren we deze nu? We gaan 
bespreken hoe we dat gaan aanpakken in de communicatiewerkgroep. 

4. Notulen vorige vergaderingen, nr. 24 - d.d. 8 oktober 2018. Opmerkingen: 

 Er is onduidelijkheid over de hoeveelheden gasgebruik in de wijk, er is gerekend met 
verschillende getallen, maar de getallen in de notulen lijken niet te kloppen. Theo 
zoekt het ter plekke op en komt met 941.319 m3 gas, met als mogelijke bron hiervan 
Linthorst 

 De informatie over de situatie bij het NIOO bleek onvolledig. Dit wordt besproken bij 
punt 10. 

 Jan J wil zich graag bezighouden met de aanbesteding (niet perse met keuze 
adviesbureaus). Coordinatie van techniekwerkgroep past beter bij Nel. Nel wil dit wel 
op zich nemen. 

 Wanka en Theo wordt gevraagd welke taken en beslismomenten er nodig zijn tot en 
met de aanbesteding. 

 Annelien past de conceptnotulen aan, controleert ze met Jan J en deelt ze dan. 
 

5. Actiepunten vorige vergaderingen:       

 Annelien:  exploitatiebegroting delen met bestuur blijft staan. Ze heeft wederom 
contact gehad met Sanne over een bedrag van 150.000 wat twee keer uitgegeven 
leek te zijn. Dat bleek inderdaad een probleem te zijn, er is dus een bedrag van 
150.000 euro wat opnieuw ingevuld moet worden. Maar hoe doen we dat? Zien we 
dit als een tegenvaller in de ‘grove’  begroting die opgevangen kan worden door een 
meevaller die wellicht bij een ander bedrag ontstaat, of moeten we nu zoeken naar 
een andere bron zodat dit direct ingevuld wordt? We moeten ons realiseren dat de 
cijfers van deze begroting een bepaalde onzekerheid hebben, maar tegelijkertijd is 
het ook goed om in de gaten te houden dat de cijfers waar we over praten zo goed 
mogelijk passen bij de laatste inzichten over de businesscase. Blijvende aandacht 
hiervoor is gewenst. 
De exploitatiebegroting zal besproken worden bij de eerstvolgende 
bestuursvergadering. 

 Theo: startmoment organiseren: blijft staan. Alle betrokkenen zijn enthousiast, maar 
er is nog geen datum. 

 Annelien: contact opnemen met Sanne om opdracht Theo toch naar ons eerder 
voorstel ingevuld te krijgen . Gedaan, komt aan bod bij punt 7.  



 Wanka en Theo: lijstje taken en beslismomenten komende tijd (dus tot 
aanbesteding). Blijft nog staan. Er wordt één deadline genoemd: uiterlijk 9 december 
is de uitvraag voor adviesbureaus. 

 
6. Mededelingen/ontwikkelingen         

 Afgelopen woensdag is een afvaardiging van de buurt aanwezig geweest bij de 
Duurzame 100 van Trouw. De buurtcoöperatie heeft de aanmoedigingsprijs 
gewonnen voor ons lokale duurzame initiatief. Er staat een begeleidend interview in 
de krant. Links naar het interview en een kort filmpje van de uitreiking staan op de 
website. Het was een leuke avond.  

 Dorothé Jacobs, een buurtbewoonster, is in beeld gekomen vanwege haar 
professionele kennis: als communicatiedeskundige bij een woningstichting (niet in 
Wageningen) is ze gespecialiseerd in het betrokken krijgen van huurders bij 
ingewikkelde projecten. Ze gaat een plan schrijven over wat zij denkt wat er te doen 
zou zijn voor de buurt, zonder daarbij al te impliceren dat ze in het vervolgtraject een 
rol zou spelen – of dat dan betaald zou zijn of niet.  
Er wordt voorgesteld dat we eerst zelf een duidelijker tijdlijn met ‘milestones’ 
moeten hebben zodat we beter in beeld krijgen wat er wanneer moet. Er zijn dan 
eigenlijk verschillende ‘tijdlijnen’ die naast elkaar lopen: het aanbestedingstraject, 
cooperatie-gerelateerde zaken zoals ALVs, de herinrichting van het groen in de wijk, 
etc. Er zijn af en toe bruggetjes tussen tijdlijnen, dus we moeten in beeld krijgen 
wanneer de ene tijdlijn in het gedrang komt als de andere verschuift (door vertraging 
of verrassingen). Dit wordt omarmd door de vergadering. Actiepunt Theo & Wanka: 
begin met een dergelijke tijdlijn. Toch hoeft het gebrek aan een dergelijk overzicht 
een eerste plan van Dorothé niet in de weg te zitten. Ook zij kan dus aan de slag. 

 We hebben een bankrekening bij Triodos! AP Annelien: deel het rekeningnummer 
zodat een ieder contributie kan betalen zodat de KVK betaald kan worden. 

 Omdat er een bankrekening is, is de voucher van OostNL (waarmee Craig betaald 
wordt) geregeld. Er is gebleken dat de financiële details van de voucher niet bekend 
waren bij Annelien, en dat er daarom minder van is gebruikt dan had gekund. 
Annelien benadrukt dat financiële zaken altijd met haar besproken moeten worden, 
omdat zij de details doorziet en de facturen hoort te sturen. Ook contact over kosten 
met de gemeente gaat via haar.  

 Sanne vraagt de cooperatie om de intentieovereenkomst te ondertekenen. Theo is 
niet meer tekenbevoegd, dus Ronald en Annelien zullen dit doen. Vraag: Het 
koudenet en glasvezelnet worden niet genoemd in de opdracht, waarom niet? De 
verklaring zoals hij er nu ligt is al door de wethouder ondertekend, dus het kan niet 
meer veranderd worden. AP Wanka en Theo: zoek uit hoe nieuwe inzichten toch 
meegenomen kunnen worden. 

 Wekelijks overleg tussen coöp en gemeente: elke maandagochtend is er bij de 
gemeente een vergadering met een delegatie van de benedenbuurt. Doorgaans is dit 
alleen met Theo en Wanka en met ambtenaren Sanne en Richard, en het idee is om 
dit eens in de maand met ‘bestuurders’ te doen: de wethouder, directeur 
Woningstichting en een gedelegeerde van het bestuur. Hoewel de andere 
bestuurders het lieten afweten was dit keer Nel erbij aanwezig.   
Er is effectief bijgepraat over de stand van zaken rondom de aanbesteding. Er wordt 
nu nog veel gedivergeerd, maar er zal in dit proces ook geconvergeerd moeten 
worden. Dan is het van belang om het besluitvormingsproces vast te leggen, omdat 
het onomkeerbaar is en zodat er achteraf gezien kan worden waarom een bepaalde 
keuze gemaakt is. Onderwerp dit keer was de vraag of het mogelijk is het installeren 
van een bron uit te stellen en vooralsnog met gas het warmtenet te voeden, zodat er 
volop geexperimenteerd kan worden voordat de bron gedimensioneerd wordt. Het 
voordeel is dat de bron dan precies ‘passend’ gemaakt kan worden. 
De inhoud van deze gesprekken is ook nu waardevol om met meer mensen mee te 
denken over onderwerpen waarover keuzes gemaakt worden (impliciet of expliciet). 



Het is alleen lastig om van de verschillende gespreksonderwerpen te herkennen 
welke relevant zijn. In het vervolg worden de verslagen die door Sanne van deze 
gesprekken gemaakt worden gedeeld met het bestuur; we moeten zien of dit 
voldoende aanknopingspunten biedt voor discussie op het juiste niveau (dus niet 
over irrelevante details maar ook niet zonder het benodigde overzicht).  
Ook benadrukt Theo dat hij keer op keer duidelijk maakt dat de keuzebevoegdheid 
niet bij hem of Wanka ligt, maar bij de cooperatie. Iedereen weet dus dat er eigenlijk 
geen keuzes gemaakt kunnen worden zonder het bestuur. 
 

 
7. Hoofdonderwerp 1:  Opdracht De Bruijn Vastgoedbeheer 

Er is een conceptopdracht gedeeld met het bestuur, deze wordt besproken. Er staan geen 
rare dingen in. Er zijn na het rondsturen een aantal formuleringen veranderd zodat ze aan de 
‘standaarden’ voldoen. De laatste versie zal nog een keer gedeeld worden met het bestuur. 
Er wordt nog een keer benadrukt dat het van belang is dat uitgevoerde werkzaamheden 
goed gedocumenteerd worden en blijven: er moet uit te leggen zijn waarom er een flink 
bedrag wordt uitgegeven. Daarover is een ieder het eens.  
Er ontstaat nog een discussie over de vraag of de afspraken zoals ze er nu liggen te 
verdedigen zijn. De meerderheid vindt van wel, maar een minderheid twijfelt. Deze 
minderheid moet wel in het reine komen met het feit dat het plan wel doorgaat. We nemen 
het allemaal mee. 
     
 

8. Hoofdonderwerp 2:  Voorbereiden ALV        

 Er is een ALV aangekondigd voor volgende week maandag. Tijdens de discussie over 
hoe we dit gaan aanvliegen blijkt dat er nog veel onduidelijk of onzeker is. Het meest 
fundamentele probleem is dat er momenteel geen voorzittersfiguur in beeld is. Jan 
Hof geeft aan dat hij vermoedt niet genoeg tijd te hebben voor het voorzittersschap. 
Totdat er een nieuwe ‘echte’ voorzitter gevonden wordt zou één van de 
bestuursleden moeten optreden als vice-voorzitter en in die hoedanigheid de ALV 
leiden. Deze taak heeft nog niemand op zich genomen.  

 Naast de organisatorische uitdagingen blijkt de gekozen datum in de herfstvakantie 
te vallen. Diverse leden hebben aangegeven daarom niet aanwezig te kunnen zijn. Er 
wordt daarom besloten de ALV vooralsnog uit te stellen. AP Theo: ALV afmelden, 
aankondigen dat deze waarschijnlijk eind november zal plaatsvinden. 

 Inhoudelijk zijn er een aantal onderwerpen mbt de ALV besproken: 
i. Opzet: We moeten ervoor zorgen dat eerst de belangrijke zaken gedaan 

worden (die echt op deze ALV gedaan moeten worden) , voordat we allerlei 
discussies oproepen over de (technische en organisatorische) ontwikkelingen 
die vanzelfsprekend sterk leven bij de leden. Wat vooral belangrijk is, is het 
aantreden van het bestuur en het ophalen van mandaat om bepaalde 
werkzaamheden betaald uit te gaan laten voeren (zie punt iv hieronder). 

ii. Huishoudelijk Reglement (HR). Er is door een commissie een eerste opzet 
gemaakt van een HR. Hierin zijn nog een aantal keuzes te maken door het 
bestuur zodat er een eenduidig verhaal voorgelegd kan worden aan de ALV. 
We hebben hier nu nog niet genoeg tijd voor. Ook is het niet essentieel dat 
het HR deze ALV al wordt vastgelegd. Wel is het een goed idee om aan de 
leden te vragen of er mensen zijn die mee willen denken over een verder 
uitgewerkte conceptversie voordat deze vastgelegd wordt in de volgende 
ALV.  

iii. Contributie: het bestuur had al eerder voorgesteld om dit vast te stellen op 
10 euro voor het tijdvak tot eind 2019. 

iv. Professionalisering: Er moet op de een of andere manier aan de leden 
gevraagd worden of ze akkoord zijn met het aangaan van contracten voor de 
betaling van professionals die zich inzetten voor de cooperatie. Hierin moet 



een scherpe onderscheiding gemaakt worden tussen mensen die zich 
inzetten in het belang van de coöperatie terwijl ze door externe bronnen 
betaald worden en mensen die worden aangetrokken om taken uit te voeren 
van fondsen die de coöperatie zelf in beheer heeft. In het eerste geval is er 
sprake van een contract tussen deze personen en de externe organisaties, in 
het tweede geval is er een contract tussen deze personen en de coöperatie 
zelf. Voor beide constructies is transparantie van belang.  

v. Rollen/taken bestuur: we willen via de ALV een oproep doen voor een 
geschikte voorzitter. 
 

9. Hoofdonderwerp 3:  Aandachtspunten/criteria voor keuze adviesbureau (zoals 03/09 
besproken)  - geschrapt wegens tijdgebrek       
 

10. Inbreng Jan Janssen over NIOO – geschrapt wegens tijdgebrek. In de aankondiging is er wel 
kort hierover gesproken en het leek vooral gebaseerd te zijn op een misverstand. Bij het 
NIOO worden de drycoolers niet gebruikt, wat de indruk wekte dat men daar ’s zomers geen 
warmte terugstopt in de bron. Dit laatste is niet het geval, omdat het gebouw ’s zomers 
gekoeld wordt, en daarbij dus warmte terug de bodem in gaat. 
 

11. Whatsappgroep voor bestuur – het blijkt dat niet het hele bestuur gebruik maakt van 
smartphones, dus dit plan gaat vooralsnog niet door. 
 

12. Planning Periode 15/10-22/10 

 Woensdag komt HierOpgewekt filmen over het initiatief. Deze organisatie is non-
profit en wil graag zoveel mogelijk kennis delen over verschillende projecten in de 
warmtetransitie. 

 Volgende week woensdag (24 oktober) komen de Statenleden (Gelderland) tussen 9 
en 12 op bezoek in de wijk. Ze beginnen in Ons Huis, waarna er door de buurt wordt 
gewandeld. Bestuursleden zijn welkom. 

13. Rondvraag  

 Melitta: graag alleen emails naar gmail.com, niet naar planet.nl 

 Is er nou een gesprek met Craig gepland? Ja, binnenkort. Kan er nog iets met het geld 
van OostNL geregeld worden? Nee. 

 Gaan we ons vergaderplan veranderen zoals we eerder hebben besproken (1 
bijeenkomst met geïnteresseerde bewoners per maand, 2 bestuursvergaderingen)? 
Nog niet, hoewel we allemaal doordrongen zijn van het belang van het contact met 
de ‘steunfractie’.  

 Jan Hof: wat kan zijn rol zijn tot de ALV als hij daar geen bestuurslid worden. Graag 
technisch voorzitter blijven, dank daarvoor! 

14. Sluiting 22:06 
 
 


