
Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A.  
Vergadering nr. 34 d.d. 14 januari 2019 

 
Onderwerp: Notulen 
Soort:  Bestuurlijk Overleg (BeO) met werkgroepleden (ook BeO_032 genoemd in andere 

verslagen) 
Volgnummer: 034 
Status:  Vastgesteld 
Datum:  14 januari 2019 
Locatie:  Ons Huis (19.30 uur) 
Aanwezig: Wanka Lelieveld, Melitta Steenhuis, Marianne van Loo, Jan Janssen, Nel Tiemens, 

Annelien van de Meer, Gera de Bruijn, Theo de Bruijn, Robert-Jan Geerts (notulen), 
Jessica Winkelhorst. 

 
1. Opening: 19:36 door Annelien, afmeldingen van Rita, Paul, Ronald. 
2. Vaststelling agenda : vastgesteld, met een vraag over nummering van vergaderingen: deze 

heet 32, de laatste twee bijeenkomsten in december noemen we ‘verdiepingsbijeenkomsten’ 
met een andere nummering. Verslaglegging van deze vergaderingen wordt gedeeld met de 
deelnemers door Annelien. 

3. Ingekomen stukken- geen. 
 

4. Notulen vorige vergadering: Er is een achterstand wat betreft vaststellen notulen. We 
besluiten dat we dit schriftelijk doen. Annelien stuurt de documenten naar de relevante 
groepen. nog vastgesteld moet worden: 

 Nr. 28 - d.d. 5 november 2018 (stuk) 

 Nr. 29 - d.d. 26 november 2018 (stuk) 

 Nr. 30 - d.d. 3 december 2018  

 Nr. 31 - d.d. 10 december 2018  

 2x verdiepingsbijeenkomst met Craig 
 

5. Actiepunten vorige vergaderingen:   

 Wekelijks overleg Wanka, Theo, RJ: RJ deelt kort de inzichten van bijeenkomsten.  
o 2 januari: bezoek/rondleiding bij een kleine Deense warmtecooperatie 

(tijdens vakantie): veel geleerd over de gang van zaken aldaar en de 
samenhang tussen diverse technische elementen in het 
verwarmingssysteem. 

o 8 januari: Bezoek Richard Snoek in de buurt, een CV-inregelspecialist. Deze 
blijkt inderdaad kennis te hebben die nuttig is en niet beschikbaar bij de 
gemiddelde installateur.  

o 10 januari: gesprek met woningstichting over ervaringen warmtepompen 
elders: Torckdael en twee projecten waar de directeur (Annelies) al eerder 
bij betrokken was. Belangrijkste ervaringen: het valt niet mee om zo’n 
project rendabel te krijgen, en er zijn risico’s bij de bouw als er met veel 
verschillende partners wordt gewerkt. 

 
6. Mededelingen      

 Vraag van Theo over Parenco standpunt: Firan (voorheen Alliander DGO) is ism WUR, 
gemeente, Woningstichting, Idealis en Parenco nog steeds druk met een 
restwarmtenet vanuit Parenco. Er was in december een bijeenkomst met deze groep 
organisaties. De vooronderzoeken zijn gunstig, maar er moet nog veel uitgezocht 
worden. Er komen nu een aantal werkgroepen die details gaan uitwerken. Dit 
gebeurt onder leiding van een projectbegeleider die betaald wordt door alle 
organisaties (maar vooral door de gemeente).  



Wij zouden ook kunnen instappen via het ondertekenen van een 
samenwerkingsovereenkomst. Dit zou betekenen dat we 1000 euro meebetalen aan 
de projectbegeleider. We zouden dan samen met de andere afnemers (Idealis, 
woningstichting en WUR) in de afnemerswerkgroep kunnen gaan zitten. Omdat de 
WUR vaker bezig is geweest met dit soort dingen is door andere afnemers aan WUR 
gevraagd of zij eens goed willen kijken naar de plannen die er nu liggen. 
We zijn akkoord met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst. Jan en 
Ronald gaan tekenen. 
Een paar andere opmerkingen rondom deze bijeenkomst: 

o Het is nu nog niet helemaal zover, maar er is ook iets gezegd over de verdere 
ontwikkeling van dit project: als het concreter wordt, dan wordt er echt 
committment gevraagd waar een deelnemende partij niet zomaar onderuit 
komt. Er kunnen dan intentieverklaringen getekend worden op basis van een 
gewenste uitkomst, bijvoorbeeld een GJ-prijs tussen x en y euro. Er kan 
daarna alleen uit het project gestapt worden als dit soort targets in een later 
stadium niet haalbaar blijken. 

o In de email van Theo werd gesuggereerd dat de gemeente deze bron als 
enige serieuze optie ziet. Ze willen heel graag dat dit een succes wordt, en 
het zou ook erg mooi zijn als wij als eerste ‘proefwijk’ met grondgebonden 
woningen meedoen – voor de rest staat er alleen hoogbouw in de planning. 
Dit zou kunnen betekenen dat er minder ondersteuning is vanuit de 
gemeente voor het alternatief van een eigen bron. 

o Er wordt gesteld dat het belangrijk is dat we alle alternatieven in de gaten 
moeten houden. Zijn dit de enige realistische routes, of kan de Rijn of een 
rioolwaterzuivering ook nog een rol spelen? Deze laatste twee zijn te duur of 
te klein, maar er wordt wel vaak gevraagd naar deze bronnen. We moeten 
dit soort antwoorden eigenlijk paraat hebben. 

 Er zijn twee mogelijke uitjes: we kunnen een keer bij Thermobello (Culemborg) 
komen kijken, en ook in de technische ruimte van Torckdael zijn we welkom. 
Theo gaat pogen data te prikken. Er zijn een paar wensen: Jan graag op de ‘even’ 
woensdagen, Nel op een middag. 

 Craig vraagt zich af waar zijn factuur naartoe kan. Naar de cooperatie: Postbus 85 
6700AB Wageningen. 

 Overleggen met de gemeente: de eerste maandag van de maand is dit met 
wethouder en directeur. 

 Naar aanleiding van het bezoek van Richard Snoek: er zijn 2 van de 12 proefwoningen 
bezocht, dus er zijn nog een aantal die nog gedaan kunnen worden. Hiervoor moet 
dan wel financiering geregeld worden. We zien de voordelen hiervan, zowel als 
service naar bewoners als voordeel voor de cooperatie zelf. Wanka gaat met een 
voorstel komen en Annelien gaat kijken hoe hier geld voor vrijgemaakt kan worden. 

 
7. Planning    

      
     Periode 14/1-21/1: 

 15/1 communicatiewerkgroep 

 15/1 taken en planning komende periode (Wanka, Theo, Ronald) 

 18/1 bijeenkomst ultradiepe geothermie 

 21/1 bijeenkomst firan over restwarmte 
 

     Bestuursvergaderingen: 

 Het bestuur heeft donderdag zonder projectteam vergaderd, dit is goed bevallen. Dit 
wil men vaker doen. Het voorstel is daarom: 

o 1e maandag: vergaderen met bestuur, projectgroep en geïnteresseerde 
bewoners (de ‘grote groep’) 

o 2e maandag: alleen bestuur 



o 3e maandag: bestuur en projectgroep 
o 4e maandag: alleen bestuur 
o Evt. 5e maandag: invullen naar behoefte: een speciaal onderwerp of gewoon 

bestuur+projectgroep. 
We zien de voordelen van zo’n structuur. Het zou kunnen dat we af en toe snel 
moeten schakelen, dan kan er misschien een projectgroeplid ‘ingevlogen worden’ bij 
een besloten bestuursvergadering. 
Wat doen we met notulen van de besloten vergadering? Er zijn van de vergadering 
donderdag geen notulen gemaakt. Er is behoefte aan een ‘veilige’ omgeving, dus de 
aantekeningen van deze vergadering moeten misschien minder breed gedeeld 
worden. Dit wordt nu even geparkeerd en besproken bij het overleg over 
governancestructuur. 

 21/1 vergadering met Arien Scholtens over governancestructuur en dergelijke. 

 ?/1: exploitatiebegroting (?) 
Misschien was er nog iets gepland met Jan Hof. Wie gaat dit bij hem checken? 

 
 

8. HOOFDONDERWERP: communicatieplan  (stuk)  
 
We beginnen met een korte introductie op het communicatieplan door Jessica: 
Het is een wat groter document geworden dan oorspronkelijk de bedoeling was, omdat bleek 
dat er bij veel activiteiten van de cooperatie wel iets te zeggen valt over de communicatie. Er 
is ook een behoorlijke werkgroep die hieraan heeft bijgedragen, met ook representatie van 
de andere actoren (gemeente en woningstichting). Dit is er erg goed. 
Jessica ziet dat het goed is dat we ‘het gesprek aan gaan’, we communiceren vanzelf al best 
goed met de buurt. Dit kan nog beter, en dan vooral met mensen die wat meer weerstand 
hebben. Wat houdt de buurtbewoners bezig? Waarom willen ze wel of niet meedoen? 
 
We zien dat VVE-bewoners en huurders een stuk minder aanhaken dan de eigenaren van 
grondgebonden woningen. Er zijn wel ideeën waarom dat is, maar de ‘pre-wijkteams’ gaan 
kijken of deze aannames ook kloppen. 
 
Vraag: Er staat: “dit communicatieplan is geschreven voor het hele project” – maar het gaat 
eigenlijk over de ontwikkelfase. Met ‘Hele project’ wordt bedoeld dat het gaat over het 
project in de breedte, dus ook wat de gemeente en woningstichting doen. De afbakening in 
de tijd (ontwikkelfase, totdat de schop in de grond gaat) mag wel geëxpliciteerd worden. 
 
Vraag: waarom zijn leden en niet-leden/buurtbewoners verschillende doelgroepen? De leden 
kunnen meebeslissen, dus hebben soms een andere rol: ze moeten geïnformeerd worden als 
er iets te besluiten valt. Mogelijk moet ook een losse doelgroep ‘klant’ gemaakt worden. 
Personen kunnen tegelijkertijd in verschillende doelgroepen vallen; deze groeperingen zijn 
vooral bedoeld als hulpmiddel voor ons om voor elke groep de juiste boodschap en toon te 
vinden (en niets te vergeten). 
 
Wat moeten we met actieve tegenstanders? Misschien is dit ook een losse doelgroep. Deze 
mensen worden mogelijk gevoed door tijdschriften als Elsevier, die zeer kritisch zijn over de 
energietransitie. We moeten ons verhaal echt scherp hebben om deze verhalen te kunnen 
pareren. 
 
Er komt naar voren dat we hier en daar horen dat verbetering van isolatie meer aandacht zou 
moeten krijgen. Dit horen we zowel binnen als buiten de buurt. Wellicht is het genoeg om te 
benoemen dat dit sowieso kan, maar het zou ook kunnen dat de cooperatie hierin een 
actieve rol moet gaan spelen. Deze discussie moeten we misschien binnenkort opnieuw 
voeren, omdat het gaat over de focus van de cooperatie (eerst alleen een warmtenet, of 



breder mikken op CO2-besparing?). Dit heeft vooral potentie als isolatie ook voor de 
cooperatie een voordeel heeft – bijvoorbeeld omdat de nettemperatuur naar beneden kan. 
 
Op pagina 5 wordt gesuggereerd dat er vanuit de cooperatie financieringsmogelijkheden zijn. 
Dit is niet het geval, dit zijn externe financieringsmogelijkheden (zoals de 
duurzaamheidslening van de gemeente). 
 
Er wordt nu gebruik gemaakt van de pagina van Wageningen Woont Duurzaam. Het bestuur 
wil graag een eigen website, er is al contact met een websitebouwer. Jessica geeft aan dat de 
opzet of het doel van de website eigenlijk uit de communicatiewerkgroep zou moeten 
komen: daar kan een voorstel gemaakt worden wat het bestuur kan beoordelen. Er zijn 
tegenwoordig wel allerlei alternatieven voor een eigen website voor allerlei 
communicatiedoelen, zoals sociale media. Je hebt dan nog steeds een website nodig, maar 
mogelijk eentje die veel eenvoudiger is dan wanneer je geen gebruik maakt van andere 
media. Er wordt ook genoemd dat er platforms zijn waar verschillende websitebouwers hun 
ideeën kunnen pitchen zodat we de best passende kunnen kiezen. 
 
Er is al lange tijd een potje geld voor een communicatie-activiteit, bijvoorbeeld met 
locatietheater. Hierover wordt morgen gesproken binnen de communicatiewerkgroep. 
 
Film/animatie: er is contact met WSO, de lokale omroep, om reportages te maken over ons 
proces. Rita / mugmedia is hiervan op de hoogte. Er is ook een idee om Nel’s moeder te 
interviewen over de vorige energietransitie, van kolen naar gas. Zij woont al sinds 1949 in de 
buurt. Aan de Pootakkerweg (7) woont ook een ‘huurder van het eerste uur’, die zelfs 
geboren is in dit huis. Die is mogelijk ook te porren voor zoiets. 
 
In de communicatiematrix komt weer terug ‘verbeteringen in de woning’ – dit moet 
‘aansluiting warmtenet’ worden – er is (nog) geen focus op woningverbetering binnen dit 
project. 
 
Er is ook een ruwe takenlijst. Hierin staat ook de pre-wijkteams, waar de Woningstichting een 
rol zou moeten spelen. We moeten vantevoren zorgen dat helder is hoe de uren van 
werknemers van de Woningstichting betaald worden. Dit ligt mogelijk gevoelig. Het is een 
goed idee om dit eerst informeel te bespreken. Annelien gaat dit eerst doen met Sanne. 
 
Vraag: hoeveel woningen zijn er nou? 446, waarschijnlijk. En hoeveel leden? 95. 
 
We zijn content met het plan. Bedankt voor het werk! 

 
9. Rondvraag – geen rondvraag. 

 
10. Sluiting 21:38 

 


