
Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A.  
Vergadering nr. 29 d.d. 26 november 2018 

 
Onderwerp: Notulen 
Soort:  Bestuurlijk Overleg (BeO) 
Volgnummer: 029 
Status:  Vastgesteld 
Datum:  26 november 2018 
Locatie:  Ons Huis (19.30 uur) 
Aanwezig: Wanka Lelieveld, Theo de Bruijn, Melitta Steenhuis, Jan Janssen, Annelien van de 

Meer, Robert-Jan Geerts (notulen) 

 
1. Opening 19:36 
2. Vaststelling agenda – geen aanpassingen  
3. Notulen vorige vergaderingen   

 Nr. 28 - d.d. 5 november 2018 – niet iedereen heeft ze gezien. We zullen ze volgende 
vergadering vaststellen. 

 ALV – deze worden op de volgende ALV vastgesteld, maar voor die tijd moeten we 
met het bestuur overeenstemming vinden zodat de conceptnotulen gedeeld kunnen 
worden onder de leden. We bespreken ook dit volgende vergadering. 
We besluiten ook dat in principe ALV-notulen openbaar gemaakt mogen worden 
zolang er geen namen genoemd worden van niet-bestuursleden. 
 

4. Actiepunten vorige vergaderingen: 

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

 Robert Jan: adres voor website claimen – is gebeurd. www.cooperatiewow.nl 
verwijst nu naar onze WageningenWoontDuurzaam-pagina. 

 Nel probeert de conflictpiramide in te vullen en stuurt hem dan door naar Jan Hof – 
hier moet nog vervolg aan gegeven worden. 

 Wekelijks overleg Wanka, Theo, RJ – volgende week vergeten, komende week gaan 
we dat weer doen. 

 Nel: bijeenkomst techniekwerkgroep organiseren -  is gebeurd. Afgelopen woensdag 
is de techniekgroep bijeen gekomen, hier zijn leden bijgepraat en er zijn een aantal 
aandachtspunten naar voren gekomen voor de randvoorwaarden aanbesteding 
adviesbureau. Dit wordt volgende week meegenomen in de vergadering. 
De onderwerpen en onzekerheden waarover de techniekwerkgroep heeft gepraat 
roepen behoefte op om terug te gaan naar de basis en de vraag binnen het bestuur 
te stellen: wat willen we eigenlijk? Wat zijn de basiswaarden waarop we bouwen?  
We stellen voor dit volgende week  te bespreken. Dit is nuttig omdat deze 
onderwerpen steeds terugkomen: bij het aansturen van het adviesbureau, bij de 
overleggen met de gemeente, bij het uitdragen van onze ambities in de wijk, etc. 
Dit ligt in het verlengde van de invulling van de conflictpiramide waar Nel mee bezig 
is. Wanka overlegt met Nel, Annelien met Jan Hof met de vraag of hij het wil 
voorzitten. 

 Annelien: statuten naar RJ – is gebeurd, Theo zoekt nog een .doc (of andere leesbare 
versie) 

 
5. Mededelingen en ingekomen stukken 

 De Hier-opgewekt-dag was een groot succes. Het was leuk om te merken hoe groot 
het enthousiasme over groene projecten in het algemeen is, en over ons project in 
het bijzonder. Wageningen is veelvuldig genoemd in de plenaire sessie en er is goed 
genetwerkt. 

 Er wordt binnenkort een afspraak gemaakt met NVWA 

http://www.cooperatiewow.nl/


 Nav de bijeenkomst bij hieropgewerkt met warmtebedrijven een paar weken 
geleden is er contact gelegd met HVC om eens in wat meer detail met elkaar te 
praten. 

 De gemeente wil graag de facturering voor Theo dit jaar regelen. 

 Annelien heeft met Sanne overlegd over de financiën. Er is geld van de gemeente, we 
vragen ons af hoe dit het beste in te zetten is. Er is mogelijk ook geld beschikbaar bij 
de provincie, maar alleen voor elementen die ook buiten onze buurt nuttig zijn. 
‘Normaal gesproken’ wordt er bij een project 5-10% projectkosten gerekend, maar 
dat zat niet echt in onze oorspronkelijke begroting. We moeten dus boven tafel 
krijgen hoe krap die begroting is en hoeveel ruimte er is voor kosten die we moeten 
of willen maken.  

 Afgelopen week was er een voorbereidend commitee voor het bezoek van de 
commissaris van de koning (13 december). Het wordt gewaardeerd als meerdere 
bestuursleden aanwezig zijn, deze kunnen dan ook mee blijven praten tijdens de 
lunch. 

 
6. Planning  

     Periode 6/11-26/11: 

 28/11 discussieavond PvdA in Ons Huis over betaalbare energietransitie – 
Wanka gaat hier naartoe, iedereen is welkom. Start 19:30. 

 3/12 startbijeenkomst bij woningstichting 
     Bestuursvergaderingen: 

 3/12 met werkgroepleden: onderwerp: criteria adviesbureau’s  

 10/12: communicatieplan (?) 

 17/12: exploitatiebegroting (?) 
 

 
7. HOOFDONDERWERP: tijdlijn en taken 

 
We kijken naar de tijdlijn die Theo met Richard heeft opgesteld. Er zitten twee belangrijke 
go/nogo momenten in. In Q2 (punt 9) moet een voorstel naar bewoners helder zijn, en dus 
een begroting voor het hele project. Daarna punt 11: de vraag of het deelnamepercentage 
hoog genoeg is om tot aanleg over te gaan. Voor beide punten zal een ALV geraadpleegd 
moeten worden. Punt 9 hoeft niet naar de raad, 11 wel als er extra financiering (zoals een 
lening) via de gemeente nodig is.  
Hier kunnen andere tijdlijnen aan gekoppeld worden, zoals die van de 
communicatiewerkgroep en de techniekwerkgroep. A.s. woensdag gaan Wanka en Robert-
Jan kijken of dit ook te koppelen is aan een ‘living mindmap’. 
 
Hoe blijft het bestuur op de hoogte? Een deel van het bestuur heeft het gevoel niet genoeg 
op de hoogte te blijven van de onderwerpen die ze relevant vinden. JanJ heeft hiertoe een 
eerste aanzet gegeven in zijn mail van 21 november. Het projectteam probeert relevante 
informatie te delen, maar slaagt er niet altijd in om dit naar tevredenheid van het bestuur te 
doen. Men hoeft niet alle details te weten, maar wil wel weten wat er speelt. Het 
projectteam heeft het gevoel dit naar vermogen te doen, maar realiseert zich ook dat dit niet 
naar tevredenheid van alle bestuursleden is. De vraag is hoe inzet en perspectief van beide 
kanten elkaar kan vinden. 
Van belang is de vraag wat eigenlijk de rol is van een bestuur en van een werkteam. 
Bestuursleden ervaren een flinke verantwoordelijkheidsdruk van de cooperatie en willen 
daarom controle hebben. Dat is omdat ze verantwoordelijk zijn voor de beslissingen van de 
coöperatie en als het fout gaat daar op aangesproken kunnen worden. Het werkteam mist 
door de terugkerende vragen een gevoel van vertrouwen van waaruit ze kunnen werken. 
 
We komen er vandaag nog niet uit. Theo kent iemand die veel ervaring heeft met 
bestuursstrategieën en dit soort uitdagingen binnen coöperaties. Deze heeft al aangegeven 



best een keer langs te willen komen om mee te denken. Dit voorstel wordt positief 
ontvangen. 

 
 

8. Rondvraag  
Wat doen we met de communicatiewerkgroep? Er is een communicatieplan, er komt een 
communicatiemedewerker van de gemeente bij. Op 6 december komt de werkgroep bij 
elkaar, daarna kan het in de bestuursvergadering besproken worden.  
 

9. Sluiting 22:02 
 
 
 


