
Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A.  
Vergadering nr. 28 d.d. 5 november 2018 

 
Onderwerp: Notulen 
Soort:  Bestuurlijk Overleg (BeO) 
Volgnummer: 028 
Status:  Vastgesteld 
Datum:  05 november 2018 
Locatie:  Ons Huis (19.30 uur) 
Aanwezig: Jan Janssen, Annelien van de Meer, Paul Goedhart, Marianne van Loo, Rita van 
Biesbergen, Nel Tiemens, Wouter Meininger, Wanka Lelieveld, Robert-Jan Geerts (notulen) 

 
1. Opening  
2. Vaststelling agenda – geen wijzigingen 
3. Ingekomen stukken   

 Verslag Jan Janssen overleg met Gemeente over Parenco (punt 6) 

 Email Ronald over voorgelegde intentieovereenkomst. (niet behandeld) 

 Email Rita aan Theo over Mugmedia bij ALV (punt 9) 

 Email Ronald over PVDA discussieavond. (punt 7) 
4. Notulen vorige vergaderingen  

 Nr. 27 - d.d. 29 oktober 2018: vastgesteld na enkele aanpassingen (direct in notulen 
27 door Annelien). 
 

5. Actiepunten vorige vergaderingen: 

 Theo: het startmoment zal zijn op 3 december 9:00 uur. Het hele bestuur kan! Het 
bestuur zal op dit moment de wethouder en directeur van de woningstichting 
ontmoeten om een officieel ‘begin’ aan dit project te geven. 

 Wanka en Theo: lijstje taken, milestones en beslismomenten komende tijd: blijft 
staan, met urgentie. Wanka legt uit dat er nog teveel onduidelijk is om nu zo’n tijdlijn 
te maken. Tegelijkertijd staan er her en der in documenten wel degelijk data, en die 
zijn misschien problematisch. Door ze op een rij te zetten krijgt iedereen beter zicht 
op knelpunten. Bij de eerstvolgende ‘gewone’ BV moet deze lijst er zijn. 

 Robert Jan: adres voor website claimen – blijft staan. 

 Nel: conflictpiramide invullen en hem dan door naar Jan Hof doorsturen– blijft staan. 
 

6. Mededelingen   

 Terugkoppeling gesprek Alliander / Parenco:  Jan, Nel, Theo en Wanka hebben met 
de gemeente, Alliander en Parenco aan tafel gezeten over een restwarmteproject 
voor Wageningen. Dit project loopt vooruit op mogelijke ultradiepe geothermie bij 
Parenco en staat al een tijd in de steigers. De gemeente Wageningen ziet dit graag 
een succes worden. Er zijn een paar scenarios voor onze rol in dit verhaal:  

i. we sluiten de buurt als losse aansluitingen aan en laten het aan 
Parenco/Alliander over, 

ii. we nemen als cooperatie de warmte af en regelen het intern zelf, hier zijn 2 
varianten in 

-  we nemen bij een warmtevraag direct de warmte af van Parenco en 
zetten dit door naar de afzonderlijke huizen 

- We nemen in de zomer warmte af van Parenco en slaan dit eerst op 
in de ondergrond om het in de winter te gebruiken voor de 
verwarming van de huizen. Dit is een combinatie met het  WKO-idee 
en is mogelijk erg milieu vriendelijk omdat er (goedkopere?) 
restwarmte uit de zomerperiode gebruikt wordt die anders verloren 
zou zijn gegaan (direct in de Rijn geloosd).  

iii. we nemen als cooperatie de warmte af en regelen het intern zelf, of 



iv. we zetten onze schaal in (10% van de aansluitingen?) om invloed uit te 
oefenen in het grote project.  

In hoeverre deze scenarios wenselijk of haalbaar zijn is in deze fase nog onmogelijk te 
zeggen: er is gewoon nog te weinig bekend over kostenopbouw en de inzet van de 
andere partijen.  
Jan heeft een document opgesteld, waarin hij zoveel mogelijk van de ingewikkelde 
bespreking heeft samengevat. Wat vinden we van zo’n verslag? We zien duidelijk de 
meerwaarde: dit is een manier om meer inzicht te krijgen in de complexiteit van de 
overleggen. We vinden het in elk geval belangrijk dat er iets van verslaglegging wordt 
gedaan, dit is ook al veel vaker ter sprake gekomen. AP Theo, Wanka, RJ: elke week 
even bij elkaar komen (bijvoorbeeld op donderdag) om de bijeenkomsten en 
inzichten van de voorgaande week samen te vatten zodat deze gedeeld kunnen 
worden met het bestuur en de volgende vergadering meegenomen kunnen worden.  
Inhoudelijk is er de vraag in hoeverre aansluiten op het restwarmteproject van 
Parenco door de cooperatie gezien wordt als een gewenste oplossing, en onder 
welke voorwaarden. De Techniekwerkgroep gaat met het beantwoorden van deze 
vraag een begin maken. AP Nel: organiseer een bijeenkomst van de 
techniekwerkgroep. 

 Pauw (het TV-programma) heeft contact gezocht. Ze wisten nog niet precies wat ze 
wilden, dus wellicht komt er niks van. Het is in elk geval duidelijk dat de buurt 
zichtbaar is in medialand. 

 Er is een overleg geweest met warmteleveranciers bij HierOpgewekt. 
Warmteleveranciers als Nuon en Eneco zijn aan het aftasten hoe ze kunnen 
samenwerken met energiecoöperaties. Nu het bij ons waarschijnlijker lijkt dat we de 
financiering zelf kunnen organiseren (en we dus geen geld nodig hebben van deze 
warmtebedrijven, waar ze veel rendement op zouden willen verdienen) zouden we 
wel zulke bedrijven kunnen gebruiken voor (bijvoorbeeld administratieve) 
ondersteuning door deze organisaties. Er zijn geen concrete plannen of afspraken 
gemaakt naar aanleiding van deze bijeenkomst. 

 
7. Planning - periode 6/11-26/11: 

 12/11 de gemeenteraad bespreekt een opiniestuk van het B&W over ons project. 
Onze aanwezigheid wordt op prijs gesteld. Het duurt een uurtje. Annelien kan 
niet, maar (veel van) de rest wel. Er is deze avond geen BV. 

 13/11 communicatiewerkgroep vergadert 

 15/11 (avond) voorbereiding ALV in een kleine vergadering 

 28/11 discussieavond PvdA in Ons Huis over Benedenbuurt / betaalbare 
energietransitie. De lokale PvdA organiseert een discussieavond over de 
warmtetransitie in Ons Huis met Diederik Samson. Wij zijn gevraagd om naast 
Samson en de wethouder een ‘pitch’ te presenteren en deel te nemen aan een 
paneldiscussie. Het zou kunnen dat in de promotie van dit evenement een 
(Wageningen-brede?) discussie over ons project wordt aangewakkerd. Het is de 
vraag of dit voor ons wenselijk is. We zouden dit alleen maar moeten willen doen 
op onze eigen voorwaarden: wat voor verhaal willen wij vertellen? We vinden dit 
nu lastig om in te schatten, dus we moeten wat meer over de avond weten. 
AP Wanka: vraag Ronald meer informatie los te krijgen bij organisatoren. 

 
 

8. Rol werkgroep-leden en vergaderfrequentie met ‘grotere’ groep: 
Wat vinden we van het plan om iedere maand één keer met de werkgroepleden te 
vergaderen? We doen een rondje met de werkgroepleden die zijn aangeschoven: 

 Wouter vindt eens in de maand prima. Wil graag meedenken over de wijkteams en 
informatievergaring in de wijk. Wil ook wel monitoring-gegevens delen. 

 Rita heeft voor de videoplannen van Mugmedia het gevoel dat ze vaker dan eens in 
de maand op de hoogte zou moeten blijven. Dit vooral om te zorgen dat de vertaling 



naar andere wijken makkelijker te doen is. Dit is meer een wens voor haar 
(professionele) plan voor vastlegging dan als ‘betrokken bewoner’. 

 Marianne heeft er begrip voor dat de frequentie van vergaderen met de grotere 
groep lager is geworden. Ze merkt wel dat hierdoor een wat grotere afstand tot de 
materie ontstaat. Een groter probleem vindt ze dat deze omslag niet goed 
gecommuniceerd werd: ineens kreeg ze de stukken niet meer en vroeg ze zich af wat 
er mis was gegaan.  

 Paul heeft veel gehad aan het lezen van de vorige notulen en vindt het prima om 
eens in de maand ‘live’ erbij te zitten. 

De tendens is dat het de moeite waard is dit een tijdje uit te proberen op deze manier. We 
gaan ons best doen de agenda voor de ‘grote’ vergadering zo toegankelijk en interessant 
mogelijk te maken. 

 
 

9. Communicatieplan 
 

Er is een communicatieplan in wording. Het idee was dat deze vanavond besproken 
zou worden, maar het is kort voor de vergadering alleen gedeeld met een deel van 
de aanwezigen. De versie die gedeeld is, is ook nog niet door de hele 
communicatiewerkgroep behandeld; het is de afgelopen weken opgesteld door de 
twee wijkbewoners die ook professioneel als communicatiedeskundige werkzaam 
zijn.  
Ondanks de ‘conceptstatus’ van het document bespreken we het kort. Het is 
duidelijk dat een communicatiestrategie eigenlijk ook een tijdsplanning impliceert. Er 
blijken ook nieuwe ideeën op te borrelen als er zo’n strategie geschreven wordt; we 
hadden het bijvoorbeeld nog nooit over een kijkwoning gehad. Er is een overzicht 
gemaakt waarin een groot aantal media genoemd worden: eigen website, 
nieuwsbrief, facebook/twitter, bijeenkomsten, brochures, etc. De indruk is dat de 
communicatie een flinke klus gaat worden. 
 
Rita geeft ook een update over de plannen van haar project met MugMedia voor ons 
buurtinitiatief. Mugmedia is oorspronkelijk een organisatie die filmpjes maakt, maar 
tegenwoordig is transmediale storytelling van belang: wat doe je nog meer met die 
filmpjes? En in welke andere vormen kan het materiaal de doelgroep bereiken? Dit is 
belangrijk voor de de geldschieters waarmee ze contact hebben. (Deze financiering 
staat overigens los van de financiering die de coöperatie regelt voor het project.) 
Voor deze transmediale storytelling zijn er verschillende platforms nodig, zij moeten 
dus ook ‘iets’ doen op een eigen website, Facebook, twitter, instagram, etc... Als de 
coöperatie dat ook doet, dan kan er het beste samengewerkt worden. Rita sluit 
daarom aan bij de communicatiewerkgroep. 
 
Kortere punten nav discussie: 

 Website: we willen graag snel een basiswebsite: een landingspagina met een 
goed webadres waar een verwijzing naar WWD staat totdat er een betere 
website is uitgedacht. Het bestuur ziet graag dat de communicatiewerkgroep 
gaat uitdenken wat er uiteindelijk met de website bereikt moet worden en 
hoe dat kan gebeuren.  

 Bij het gebruik van social media moeten we ons bewust zijn van de 
onvoorspelbare dynamiek van discussies op het internet. Moeten we tijd vrij 
gaan maken voor ‘moderators’ of PR-reacties?  

 Als het gaat over inreach: we moeten niet vergeten dat onze buurt vrij ‘grijs’ 
is, dus we moeten ook andere dan digitale media gebruiken om iedereen te 
bereiken. 

 
10. Voorbereiden ALV:  



 Aanvullingen op wat er al was: 
i. Een week voor de ALV moeten de stukken en de agenda verspreid zijn onder 

de leden.  
ii. Er wordt voorgesteld dat in de agenda ook een korte toelichting over de 

punten wordt opgenomen, niet alleen een titel. Zo kunnen mensen 
vantevoren een betere indruk krijgen van wat er besproken wordt. 

iii. De vergaderfrequentie van het bestuur wordt ook besproken op de ALV. De 
eerste van de maand wordt opengesteld voor geïnteresseerden. 

iv. Ook rondsturen: een link naar onze wageningen woont duurzaam 
buurtpagina, zodat mensen de kans krijgen om even bij te lezen. 

v. De statuten moeten op de website terecht komen. AP Annelien: mail een 
digitale versie van de statuten naar Robert-Jan die ze op de website zet 

 
 

11. Rondvraag : geen vragen. 
 

12. Sluiting 21:27 
 
 
 

 


