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Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A.  
Vergadering nr. 27 d.d. 29 oktober 2018 

 
Onderwerp: Notulen 
Soort:  Bestuurlijk Overleg (BeO) 
Volgnummer: 027 
Status:  Vastgesteld 
Datum:  29 oktober 2018 
Locatie:  Ons Huis (19.30 uur) 
Aanwezig: Wanka Lelieveld, Theo de Bruijn, Jan Janssen, Nel Tiemens, Annelien van de Meer, 

Robert-Jan Geerts (notulen), Jan Hof. 

 
1. Opening 
2. Vaststelling agenda - vastgesteld 
3. Ingekomen stukken 

 We hebben tot nog toe gratis gebruik kunnen maken van Ons Huis als 
vergaderruimte, maar dat loopt op z’n einde. Er ligt een voorstel op tafel van 45 euro 
per avond inclusief koffie en thee. We kunnen kijken of daar iets vanaf kan, of de 
gemeente er iets mee kan, of of we een ander alternatief weten (bijvoorbeeld het 
kantoor van Theo). 

 Startmoment voorstel vanuit gemeente: maandagochtend 3 december. AP alle 
bestuursleden: kijken of iedereen beschikbaar is / tijd kan vrijmaken. De aanwezigen 
kunnen waarschijnlijk wel. Theo polst Ronald , Wanka polst Melitta. 
 

4. Notulen vorige vergaderingen         

 Nr. 26 - d.d. 22 oktober 2018 (stuk): Annelien maakt aanpassingen. Na de 
aanpassingen zijn ze vastgesteld. 
 

5. Actiepunten vorige vergaderingen: 

 Annelien:  exploitatiebegroting delen met bestuur blijft staan 

 Theo: startmoment: zal zijn op 3 december – gedaan. 

 Wanka en Theo: lijstje taken, milestones en beslismomenten komende tijd -> wordt 
vandaag hoofdonderwerp 

 Wanka en Theo: uitzoeken hoe nieuwe inzichten toch meegenomen kunnen worden 
in intentieovereenkomst met Gemeente (was blijven staan) – dat kan gewoon. Het 
nieuwe PvE kan gewoon worden ingebracht. 

 Robert Jan: werkdocument delen met het bestuur – gedaan. 

 Robert Jan: adres voor website claimen – blijft staan.  
 

6. Mededelingen  

 Theo: vanochtend is er weer regulier maandagochtendoverleg geweest. Het nieuwe 
stookseizoen is ingegaan,we willen graag informatie vergaren. Er is een idee om aan 
de buurt te vragen wie ‘proefkonijn’ wil spelen. Als we zo’n lijstje hebben kunnen we 
snel een paar huizen benaderen om verschillende dingen te testen. Is bepaalde 
informatie eenvoudig beschikbaar? Hoe kunnen we het beste naar iets vragen?  Er 
wordt gevraagd of dit hetzelfde is als de orientatiefase van de wijkteams. Dit is nog 
niet duidelijk, maar het raakt er wel aan. We parkeren het even tot later in de 
vergadering. 

 Het geld van de voucher is binnen. Misschien is er nog iets te regelen met de BTW. 
Annelien gaat kijken wat ze kan doen. 

 
7. Planning  

     Periode 29/10-5/11: 
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 Di 30/10: Wijk van de toekomst: de ‘community of practice’ komt weer bij 
elkaar. 

 Wo 31/10: Gesprek met Alliander (bestuursleden Jan en Nel sluiten aan) 

 Uitgebreide vergadering volgende week (Ma 5 nov, 1e v.d. maand): we 
vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aangehaakt blijven, dus we 
moeten zorgen dat we niet alleen met het bestuur samenkomen. Voorstel is 
daarom om volgende week weer een ‘uitgebreide vergadering’ te 
organiseren. Dit voorstel wordt aangenomen. 
Er zijn veel verschillende groepen: bestuursleden, werkgroepleden, andere 
leden en niet-leden. Voor al die groepen moeten we een communicatieplan 
hebben, daar wordt werk van gemaakt in de communicatiewerkgroep. 
Er wordt ook besloten dat op bestuursvergaderingen anderen op uitnodiging 
aanwezig kunnen zijn wanneer dit relevant is voor het onderwerp. 
1e van de maand wordt een speciale bestuursvergadering met 1 of 2 
hoofdonderwerpen en geen andere zaken. Voor volgende week wordt het 
onderwerp het communicatieplan. AP Wanka: vraag de communicatiedames 
of ze dan iets te presenteren hebben. 

 12 nov: tijdens de politieke avond op het gemeentehuis zal de opinienotitie 
over de Benedenbuurt worden behandeld. Daarom is er geen 
bestuursvergadering en zijn we allemaal uitgenodigd op het gemeentehuis. 
 

 
8. Hoofdonderwerp 1:  Voorbereiden ALV  

 Datum ALV – 19 november 2018 

 Uitnodiging: De uitnodiging zoals Theo had voorgesteld wordt goed bevonden. Deze 
gaat naar de leden. Er wordt ook een aangepaste versie verstuurd naar de andere 
buurtbewoners op de mailinglijst. Er wordt in deze uitnodiging benadrukt dat leden 
voorrang hebben en dat het geen algemene informatieavond is, maar dat een ieder 
welkom is. Een vergelijkbaar bericht wordt op de website geplaatst. Er moet door 
iedereen aangemeld worden per email, bij de deur zullen we controleren of dit is 
gebeurd en wie een lid is en dus een stemkaart krijgt.   

 De onderwerpen op de conceptagenda waren nog niet allemaal ingevuld en 
verdeeld. Het volgende wordt besloten:  

i. Jan wil punt 5 (de opbouw van de coöperatie) wel doen, hij gaat hiervoor 
met Theo overleggen over de inhoud. 

ii. Punt 6, stand van zaken, moet niet alleen gaan over het verleden, maar moet 
ook een korte visie over toekomst geven, of antwoord op de vraag ‘Hoe nu 
verder?’ 

iii. Punt 7, WVTTK, wordt geschrapt 
iv. Punt 8, de rondvraag: hier is mogelijk een moderator-achtig figuur voor 

nodig. De aanwezigen hopen dat Melitta dit op zich wil nemen. 
v. Sluiting: de volgende ALV zal uiterlijk in het tweede kwartaal van volgend 

jaar zijn, maar mogelijk eerder. Er worden immers minimaal 2 ALV’s per jaar 
belegd. 

vi. Pauze na punt 4. 
 

9. Hoofdonderwerp 2:  Bespreken begroting professionalisering  - niet besproken wegens 
tijdgebrek. 
 

10. Hoofdonderwerp 3: Aandachtspunten/criteria voor keuze adviesbureau – al voor de aanvang 
van de vergadering doorgeschoven naar volgende week. 

 
11. Kaderstellende discussie door Wanka en Theo: dilemma’s over risico en invloed/zeggenschap  
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Theo trapt af. Hij begint met schetsen dat hij de discussies tijdens de vorige 
bestuursvergadering ziet als een flinke uitdaging. Dat komt omdat Theo en Wanka optreden 
als representatie van de cooperatie, maar af en toe blijkt dat het bestuur (en de leden 
erachter) niet helemaal ‘op dezelfde pagina’ zitten als het om bepaalde onderwerpen gaat. 
Het is dan moeilijk om de coöperatie te representeren, omdat het onduidelijk is wat de 
cooperatie precies wil, of omdat Theo en Wanka andere ideeën hebben over de te volgen 
strategie dan de coöperatie. 
Aan de andere kant. Brengt Jan in dat het voor het bestuur ook een uitdaging is hoe we de 
terugkoppeling naar het bestuur vormgeven, zodanig dat we op de hoogte blijven van de ins 
en outs. 
 Daarom organiseren we vandaag een gesprek waarin we meer van elkaar leren over wat 
voor toekomst we zien voor de coöperatie. 
 
Wanka gaat verder met het tekenen van vier kwadranten. Op de horizontale as staat risico, 
vertikaal staat invloed/zeggenschap. Waar in deze ruimte denken we dat de coöperatie 
positie moet nemen? 
 
Als voorbeeld wordt een gesprek met EnNatuurlijk genoemd. Deze commerciële 
warmtenettenbeheerder wil wel praten over de exploitatie van de Benedenbuurt, waarin 
alles door hen wordt georganiseerd – lekker makkelijk. Dit betekent wel dat we geen 
zeggenschap krijgen over de GJ-prijs, dit wordt gewoon het maximale volgens de warmtewet. 
De coöperatie heeft dan geen risico en geen invloed, dus komt in het kwadrant links-onder 
terecht.  
 
Willen we dit? Misschien, als dit de beste oplossing is voor de wijk? Het lijkt er dan wel op dat 
het bewonersinitiatief niets anders heeft gedaan dan nieuw werkgebied regelen voor een 
commercieel bedrijf. We vragen ons af of dit voor de gemeente en BZK wel acceptabel is 
gezien de subsidies, maar dat staat eigenlijk los van de vraag of wij voor zoiets zouden willen 
kiezen. 
 
Een extreem ander alternatief: we kiezen zelf een paar bedrijven die we bij elkaar zetten om 
iets neer te zetten. We nemen dan zelf het risico, en bepalen precies wat er gebeurt: we 
komen uit in de rechter bovenhoek van de getekende ruimte. Dit gaat voor velen wel wat 
ver, er is behoefte aan professionele ondersteuning om betere keuzes te maken. Een 
adviesbureau kan dat doen, maar dit adviesbureau gaat ook geen risico dragen, dat doen we 
nog steeds zelf.  
 
Theo denkt dat de ideale strategie is om te pogen maximaal zeggenschap te behouden, 
terwijl het risico gereduceerd wordt. Dit doe je bijvoorbeeld door eerst gasgestookte warmte 
te gebruiken en later de bron te dimensioneren. Risico kan nooit helemaal weggenomen 
worden, dus we blijven in het rechts-boven kwadrant, maar dan meer ‘boven’ dan ‘rechts’. 
Hier lijkt wel draagvlak voor te zijn. We zijn het in elk geval eens dat we geen risico willen 
lopen dat mensen hun huis niet warm krijgen.  
 
Heeft de gemeente een eindverantwoordelijkheid? Ja, dat kan, maar we moeten ons dan 
realiseren dat er misschien een verschil in belang kan bestaan tussen gemeente en wijk. 
Bijvoorbeeld als de wijk het verschil kan maken voor de businesscase voor Parenco-
restwarmte, maar de wijk eigenlijk beter uit is met een andere bron. Als coöperatie werken 
we voor het buurtbelang, dus we moeten bewust zijn van deze mogelijke spanning. 
Wat zijn de randvoorwaarden aan de BZK-subsidie? Wellicht kunnen deze richting geven aan 
onze gewenste houding. De randvoorwaarden zijn nog niet bekend.  
 
Er wordt benoemd dat zoiets als ‘leveringszekerheid’ op verschillende manieren ingevuld kan 
worden. Als klein buurtcollectief kunnen we aandacht hebben voor de individuele huizen. 
Dat geeft de mogelijkheid om het systeem te finetunen zodat de bedrijfstemperatuur naar 



4 
 

beneden kan zonder comfort verlaging. Omdat dit veel tijd kost en betekent dat er minder 
warmte verkocht kan worden is dit voor commerciële warmteleveranciers niet interessant. Er 
valt wat voor te zeggen om deze verantwoordelijkheid te nemen omdat hiermee 
waarschijnlijk flinke milieuwinst behaald kan worden. Door op deze manier het net te 
organiseren kan er technisch echt een ander net komen. De organisatie heeft dus invloed op 
de toe te passen techniek. Ook hier wordt positief op gereageerd: we zien dit inderdaad als 
meerwaarde van een bewonersinitiatief. 
 
De abstracte discussie wordt wat concreter gemaakt door het te koppelen aan het idee wat 
de afgelopen weken is ontstaan om eerst de afgiftesystemen en het netwerk te 
dimensioneren en in fasen aan te leggen voordat we bezig gaan met de bron: er kan tijdelijk 
een gasketel gebruikt worden om in de warmtevraag te voorzien, en zodra deze beter 
bekend en geoptimaliseerd is kan een precies passende bron gekozen worden.  
 
De zeggenschap blijft zo onverminderd groot, maar het risico neemt af. Als we voor zoiets 
kiezen kunnen we ons nu richten op het onderzoek voor het eerste deel. Aan de 
‘proefkonijnen’ zouden we bijvoorbeeld kunnen vragen of mensen in principe ruimte hebben 
voor boilers, of we deze winter al kunnen experimenteren met de aanvoertemperatuur, of 
hoeveel isolatiepotentie er nog is in de wijk, enz.   
 
Wordt er zo niet teveel gemorreld aan de scope en het PvE? Rennen we niet teveel achter 
het laatste idee aan? We denken dat dat niet perse zo is. De aanwezigen staan in principe 
open voor dit soort onderzoeken, zolang ze op een gedegen manier uitgezocht en 
gecommuniceerd worden. 
 
Na deze concrete discussie wordt erop gereflecteerd door de ‘conflictpiramide’ te 
introduceren. De basis van deze piramide zijn de ‘oplossingen’. Daarboven staan 
achtereenvolgens criteria, doel en probleem/ambitie. We hebben het hier vaak over 
oplossingen terwijl we misschien helemaal niet hetzelfde probleem of ambitie in gedachten 
hebben. In discussies is het goed om op een hoger niveau overeenstemming te vinden 
alvorens al teveel discussie te voeren op een lager niveau.  
 
Hier kunnen we wel wat mee. Kunnen we deze piramide misschien invullen met de 
documenten die we samen hebben opgesteld? Misschien is de scope ongeveer het ‘doel’ en 
het PvE en de statuten de ‘criteria’. AP: Nel probeert de piramide in te vullen en stuurt hem 
dan door naar Jan Hof. 

 
Concluderend: vergaderen op deze manier voelt goed, we hebben het gevoel dat we er 
verder mee komen. We hebben ook wat ruimte de komende tijd, dus gaan zo verder en 
zullen keuzemomenten goed voorbereiden.  
 
De vraag of we nou mensen willen vragen of ze proefkonijn willen zijn wordt nogmaals 
gesteld, maar nog niet beantwoord.  

 
12. Rondvraag: Jan en Theo zijner volgende weekniet. Wat gaan we doen? Naast het 

communicatieplan zullen we toch ook een paar ‘normale’ BV-punten moeten behandelen en 
de ALV verder bespreken. 
 

13. Sluiting: 21:50 
 
 
 

          
 


