
Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A.  
Vergadering nr. 26 d.d. 22 oktober 2018 

 
Onderwerp: Notulen 
Soort:  Bestuurlijk Overleg (BeO) 
Volgnummer: 026 
Status:  Vastgesteld 
Datum:  22 oktober 2018 
Locatie:  Ons Huis (19.30 uur) 
Aanwezig: Annelien van der Meer (voorzitter), Ronald van Dokkum, Theo de Bruijn, Robert-Jan 

Geerts (notulen), Wanka Lelieveld, Melitta Steenhuis, Jan Janssen, Nel Tiemens. 

 
1. Opening  
2. Vaststelling agenda: 3 hoofdonderwerpen is echt teveel. We gaan het daarom niet over het 

HR (was hoofdonderwerp 1) hebben.   
3. Ingekomen stukken: Er zijn al 54 leden!  
4. Notulen vorige vergaderingen  

 Nr. 25 - d.d. 15 oktober 2018. Opmerkingen: er staat intentieverklaring, dit moet zijn 
intentieovereenkomst.  Voor de rest vastgesteld. 

 Notulen 17-24 zijn toegevoegd aan de website, dus het archief is bijgewerkt. 
 

5. Actiepunten vorige vergaderingen:   

 Annelien:  exploitatiebegroting delen met bestuur blijft staan 

 Theo: startmoment zal zijn op: ….. blijft staan 

 Wanka en Theo: begin maken met tijdlijn met milestones: Theo is bezig geweest deze 
tijdlijn in een projectmanagementprogramma (Project Libre) te zetten. Het is een 
complex verhaal omdat veel zaken invloed op elkaar hebben. Volgende week gaat 
Theo met Richard van de gemeente om de tafel zitten zodat alles aansluit op de 
planning van de gemeente. Er is nu nog niet echt een (ruw) overzicht te geven, even 
geduld nog. 
Er ontstaat discussie over wat er precies in moet staan en hoe het gedeeld kan 
worden. Het bestuur heeft behoefte aan een A4-tje of een ‘spiekbriefje’ wat iets zegt 
over de toekomstplannen zoals ze er nu staan. Dit moet waarschijnlijk regelmatig 
geüpdate worden. Theo houdt deze behoefte in zijn achterhoofd terwijl hij ermee 
bezig is. 

 Annelien:  rekeningnummer delen met bestuursleden: is gebeurd. 

 Wanka en Theo: uitzoeken hoe nieuwe inzichten toch meegenomen kunnen worden 
in intentieverklaring met Gemeente – blijft staan, is niet ter sprake gekomen bij het 
overleg met Sanne vanochtend. 

 Theo: ALV afmelden : is gebeurd 
 

6. Mededelingen/ontwikkelingen   

 Check of onderwerp NIOO vorige week voldoende besproken is – voor nu is dat het 
geval. 

 Verslag ontwikkelingen door Wanka: 
i. Wanka, Theo en Robert-Jan zijn bij elkaar gaan zitten om inzichten uit de 

marktconsultatie te verzamelen in het PvE. Er zijn dus nu een aantal 
‘aantekeningen’ toegevoegd. Dit helpt nu met de volgende gesprekken in de 
marktconsultatie en zal straks helpen om het PvE verder aan te scherpen.  
Wat kunnen we nu doen met het imperfecte materiaal wat er nu ligt? Er 
wordt besloten dat we het document zoals het er nu ligt gedeeld met het 
bestuur.  
Aan de hand van inzichten en ontwikkelingen wordt er binnenkort een plan 
gemaakt hoe en wanneer dit te delen met de techniekwerkgroep. 



 
AP RJ: werkdocument delen met het bestuur 

ii. De communicatiewerkgroep is bij elkaar geweest. Er was een grote groep: 2 
communicatieprofessionals uit de buurt, 2 van de woningstichting, 1 van de 
Lynx, en nog een aantal andere buurtbewoners. Bij de volgende bijeenkomst 
(13 november) zullen de communicatiedeskundige bewoners een 
communicatieplan voorleggen. 

       Het communicatieplan wordt onderdeel van de nog op te zetten tijdlijn. 
Vraag: is er ook gepraat over een website? Nee nog niet. Een .nl-adres is snel 
geregeld en kan naar de WWD-pagina doorverwijzen tot we een eigen 
pagina hebben. Via de ALV of de communicatiewerkgroep kan er initiatief 
genomen worden voor een ‘echte’ eigen website, dit heeft nog geen 
prioriteit. 
AP RJ: claim een adres, regel de kosten met Annelien 

iii. Er is weer gesproken met een mogelijk adviesbureau voor de aanbesteding. 
Dit leverde weer veel nieuwe inzichten op. 
De volgende stap in de selectieprocedure voor het adviesbureau is dat drie 
van de vier (eentje valt nu af) een offerte mogen opstellen. De uitvraag 
hiervoor moet 9 december naar de bureaus toegestuurd worden. Wanka zal 
zorgen dat deze bureaus wat meer van ons proces weten (uitvoeringsplan, 
scope, PvE) zodat ze daarop kunnen inspelen. Het is nog niet duidelijk hoe 
het offerteproces precies verder gaat; de hoop is dat ze eerst een voorstel 
presenteren zodat ze nog een keer feedback kunnen meenemen en de 
uiteindelijke offerte een beetje beter zal passen. 
Door de gesprekken die de afgelopen weken met de adviesbureaus gevoerd 
worden blijkt dat het eigenlijk heel lastig is om een goede vraag bij deze 
bureaus neer te leggen, omdat de vraag al een aanpak impliceert.  
Dit bureau stelde bijvoorbeeld voor om te ‘trechteren’, waarbij de 
onzekerheden in het plan steeds kleiner worden. Om dat helemaal goed te 
doen kunnen we eigenlijk nog niet beginnen met bijvoorbeeld de wijkteams, 
omdat ook daar het adviesbureau input op moet geven. Tegelijkertijd is het 
veel minder waarschijnlijk dat we op tijd inzichtelijk hebben hoeveel 
bewoners mee willen doen als we pas laat beginnen met de wijkteams. 
Anderzijds geeft dat meer tijd om zaken uitgebreider binnen de cooperatie 
te bespreken. 
Er ontstaat een discussie over of en hoe het aanbestedingsproces aan onze 
behoeftes voldoet. Omdat er veel dynamiek zit in de inzichten van ons 
project wil je eigenlijk flexibiliteit houden in de ontwikkelfase. Een 
aanbesteding legt vantevoren veel vast, omdat je een bepaalde vraag bij een 
grote organisatie neerlegt. Als je daarna de vraag wilt veranderen kan dat 
niet meer.  
Een alternatief is dat je al doende leert door het project langzaam uit te 
rollen: je begint bijvoorbeeld met afgiftesets en een net voor een deel van de 
wijk, wat je aansluit op een tijdelijke bron: een gasketel van de wur op de 
Dreijen, misschien. Je leert dan veel voor de rest van het systeem, en over 
een paar jaar kunnen we dan een duurzamebron precies op maat kiezen. 
Omdat er nu een flinke subsidie ligt zou het ook financieel haalbaar moeten 
zijn om het zo aan te pakken.  
Er is waardering voor deze andere visie, maar basis is wel dat het 
gestructureerd gebeurd. In het belang van de tijd laten we het even liggen 
tot de volgende vergadering. 
 

 
7. Hoofdonderwerp:  Voorbereiden ALV  



 Ronald heeft een voorstel gemaakt. Hij voegt toe dat de avond eigenlijk in 
twee delen gesplitst moet worden: het eerste deel voor de formaliteiten en 
de zaken over de cooperatie, en het tweede deel over de algemene 
voortgang van het project. Omdat het HR niet besproken hoeft te worden 
vervalt punt 4. 

 We willen mensen vragen om zich aan te melden in het kader van zaal, 
catering en voorbereiding. 

 Omdat er ook niet-leden aanwezig mogen zijn hebben we rode en groene 
kaartjes nodig om te stemmen. De kaartjes worden uitgereikt aan 
stemgerechtigden. 

 Er wordt een idee geopperd om via een app of website stellingen voor te 
leggen waarop deelnemers via een stemming kunnen reageren. Dit is 
misschien interessant op de ALV of in plaats van een ALV om bepaalde 
ideeen te peilen in de buurt. Het is onduidelijk voor wat voor vragen dit 
precies interessant is. Eigenlijk is het een manier om participatie of 
betrokkenheid van bewoners te realiseren, en daarmee is het een onderdeel 
van de invulling van opbouw van de cooperatie. Zo is er ook het idee (in het 
concept-huishoudelijk reglement) van de ‘commissie voor zwaarwegende 
besluiten’ en de cooperatieraad die geraadpleegd kunnen worden. Dit kan 
verder uitgewerkt worden in het HR, of eventueel ter discussie 
geïntroduceerd worden op de ALV bij punt 6 in het plan zoals vandaag 
besproken. 

 Wie neemt het voorzitterschap op zich bij de vergadering? Annelien kan de 
eerste 3 punten op zich nemen en de afronding zoals de rondvraag. Wanka 
zal punt 7 over de voortgang doen. De punten ertussen moeten nog worden 
afgesproken 

 Datum ALV: Het blijkt onmogelijk een moment te vinden waarop iedereen 
kan, maar kiezen 19 november. Er is deze avond ruimte in Ons Huis.  

 
 

8. Hoofdonderwerp:  Aandachtspunten/criteria voor keuze adviesbureau (zoals 03/09 
besproken)    - vervallen ivm tijdgebrek      
 

9. Planning - vervallen 

 Periode 15/10-22/10 
 

10. Rondvraag – vervallen 
 

11. Sluiting 21:37 
 
 


