
Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A.  
Vergadering nr. 35 d.d. 21 januari 2019 

 
Onderwerp: Notulen 
Soort:  Bestuurlijk Overleg (BeO) (ook BeO 033 genoemd in andere verslagen) 
Volgnummer: 035 
Status:  Vastgesteld 
Datum:  21 januari 2019 
Locatie:  Ons Huis (19.30 uur) 
Aanwezig: Arien Scholtens , Wanka Lelieveld, Ronald van Dokkum, Melitta Steenhuis, Jan 

Janssen, Nel Tiemens, Annelien van de Meer, Theo de Bruijn, Robert-Jan Geerts 
(notulen). 

 
1. Opening: 19:35 door Arien. Ze stelt zich ook even voor. Arien is werkzaam in ‘het veld’ bij 

Coöperatie de A (Apeldoorn), Hier Opgewekt, en vroeger ook bij de Wijken van de Toekomst 
van de provincie Gelderland. Bij Hier Opgewekt is ze een van de kartrekkers van de ‘tafel’ 
over de organisatie van coöperaties. Ze komt dus praten over haar specialisme. 

2. Vaststelling agenda: Arien stelt voor een open gesprek te voeren over de volgende drie 
onderwerpen: 

 ‘Coöperatie zijn’ / organisatie 

 Financiën 

 Besluitvorming 
Er zijn geen andere dringende andere zaken, dus we nemen de tijd voor deze onderwerpen 
en zien of er aan het einde nog tijd is voor andere zaken. 

3. We zijn benieuwd wat Arien’s indruk is over wat we nu nodig hebben. Ze heeft een beetje 
rondgekeken en gevraagd, haar eerste indruk is: we zijn hier met een bijzonder en mooi 
onderwerp bezig, en hebben daarom een bijzondere positie. De koning komt hier op bezoek, 
er is hier echt iets nieuws gaande. Dit is heel anders dan veel andere coöperaties, die heel 
rustig in de luwte beginnen. Dat heeft voor- en nadelen, maar het is in elk geval waar we mee 
te maken hebben. 
 

4. “Coöperatie zijn” en aanverwanten: We schetsen een eenvoudig organigram. Er zijn 94 leden 
in de buurt, een bestuur van 5 leden en daaronder het projectteam. Het projectteam bestaat 
uit 3 mensen die op verschillende manieren met extern geld betaald worden. Dit zit een 
beetje in de weg voor het coöperatie-concept: eigenlijk zou je willen dat de leden een beetje 
geld afdragen zodat daarmee professionals betaald kunnen worden die echt werken voor de 
belangen van de leden. Met extern geld werk je toch ook voor de belangen van de 
geldschieter. Dit is vaak zo in energieland; zelfs grote coöperaties met veel leden hebben 
meestal mensen in dienst die extern betaald worden. Deze spanning is dus iets waarmee 
moet worden omgegaan, en in het algemeen lukt dat best.  
Groeiende organisaties beginnen meestal als werkgroep en blijven zo lang mogelijk als 
werkgroep werken, maar komen er vroeger of later achter dat dit (te) veel tijd kost: je bent 
alles met iedereen aan het overleggen. Uiteindelijk gaan ze daarom altijd de organisatie uit 
elkaar trekken met een los bestuur en een losse uitvoeringsorganisatie en goede afspraken 
over wie wat besluit op basis van welke informatie. Wij zitten in dat proces. 
Hoe passen onze werkgroepen (zoals de techniekwerkgroep, communicatiewerkgroep, 
statutenwerkgroep) hierin? Deze ondersteunen het projectteam ten bate van het doel: het 
warmtenet. Of doen ze eerder werk voor het bestuur? Of zijn ze vooral een methode om de 
wijk betrokken te houden? Dit is op het moment vaag, en misschien komt dat vanwege de 
manier waarop we gegroeid zijn: er waren eerst een aantal werkgroepen, en uit één van die 
werkgroepen ontstond pas de coöperatie. Het is wenselijk om de komende tijd beter in beeld 
te krijgen wat we willen met de werkgroepen, zodat ze beter tot hun recht kunnen komen. 
 



Hoe is het op het moment gesteld met het onderscheid tussen de ‘wat’ vragen (voor het 
bestuur) en de ‘hoe’ vragen (voor het projectteam)? Dit gaat niet zo goed, misschien omdat 
we vaak het idee hebben dat technische oplossingen nodig zijn voordat we weten ‘wat’ er te 
kiezen valt. 
Daarnaast is er tijd (of het gevoel van gebrek eraan): we hebben het idee dat er tempo 
gemaakt moet worden, de financiering van het projectteam is eindig, etc.  
Hier, bij de verdeling van ‘wat’ en ‘hoe’-vragen zit dus een belangrijk vraagstuk, daar zijn we 
ons van bewust. 
 
Annelien geeft aan dat ze liever in het projectteamvakje zit dan in het bestuursvakje. Voordat 
de coöperatie werd opgericht met bestuur en projectteam werkten we samen als één grote 
werkgroep en zat ze vaak aan tafel met Theo en Wanka. Nu is er een onderscheid tussen 
vrijwillige en betaalde activiteiten en heeft ze het gevoel dat ze verkeerd is ingedeeld.  
 
Dit roept de vraag op in hoeverre er ‘gemixt’ kan worden tussen de verschillende rollen. Bij 
ons is een belangrijk financieel vraagstuk natuurlijk de businesscase. Het is niet raar dat een 
penningmeester hier iets mee wil. Maar moet dit ook steeds in het bestuur besproken 
worden? Of is dit meer iets voor ‘de liefhebber’? Hierover weten we niet precies wat we 
willen. 
Een ander onderwerp waarbij we het lastig vinden om het aan een verantwoordelijke over te 
laten is de planning. Het bestuur wil nu graag zien welke keuzes er op ons af komen, en dat 
het projectteam dit kan aangeven. Alleen dit lijkt wat tegen te vallen: het projectteam ontlast 
het bestuur op het moment wat betreft dit onderdeel niet echt. Doordat die planning er niet 
is, is er geen sturing. Hierdoor is er een gevoel dat we meteen op volle kracht begonnen zijn 
zonder dat we wisten waaraan we begonnen zijn. Hoe lang moeten we nog sprinten? Er is, 
kortom, behoefte aan meer regie en heldere vooruitzichten. 
 
Terug naar de werkgroepen. We hebben het idee dat het handig is om een bestuurslid deel 
te laten nemen aan werkgroepvergaderingen, zodat de doelen van het bestuur worden 
besproken door de werkgroep. Arien vindt het op zich is het prima als bestuursleden in 
werkgroepen gaan zitten, maar dan niet als bestuurslid, maar gewoon als ‘lid’ of als expert 
omdat ze toevallig ervaring hebben. 
 
We doen een stapje achteruit en beschouwen wat we vanavond geleerd hebben. Er is wel 
draagvlak voor dit verhaal, maar we hebben het gevoel dat dit meer is voor een werkende 
cooperatie tegen de tijd dat we een warmtenet hebben. Alleen hoe komen we daar? De 
routekaarten die beschikbaar zijn (bij bijvoorbeeld de Wijken van de Toekomst) voelen als 
irrelevant voor ons omdat we al verder zijn.  
Het gaat dus niet om de vraag hoe we verschillende leden meekrijgen (voorlopers, kat-uit-de-
boom-kijkers, etc.), maar de vraag hoe we nou een uitvoeringsplan en rolverdeling krijgen.  
Dat kan mogelijk door voort te borduren op een kernwaarden-sessie zoals we laatst met Jan 
Hof hebben gedaan. 
 
Er zijn andere spelers waarmee we ons ook moeten verhouden. Zo is er binnenkort het 
adviesbureau. Dit zal op papier werken voor de gemeente, maar de gemeente werkt goed 
met ons samen. Het zou dus kunnen dat het adviesbureau goed in dienst van de coöperatie 
aan het werk gaat, maar dit is niet helemaal gegarandeerd. De goede ervaringen tot nu toe 
komen misschien ook omdat er nog geen uiteenlopende belangen zijn (geweest) tussen 
gemeente en coöperatie.  
 
Een andere vraag waar we al eens tegenaan liepen: mag het projectteam zelf fondsen 
werven om het projectteam te betalen? Sommigen van ons hebben het gevoel dat dit niet 
klopt omdat het projectteam dan ‘werk voor zichzelf maakt’. Toch gebeurt dit wel vaak bij 
energiecoöperaties, maar in veel gevallen is dat dan wel wat voorspelbaarder dan bij ons: er 
komen nog meer projecten van een vorm die al bekend is. Het bestuur vindt het wel prima 



om het projectteam ‘te laten werken’, het projectteam komt wel naar het bestuur toe als ze 
een probleem hebben of als ze over een bepaald onderwerp willen sparren. 

 
Hoe werkt de A concreet? Deze coöperatie heeft een vijfjarenplan (te vinden op www.de-
a.nl). Het bestuur vergadert elke 3 weken, het projectteam ongeveer elke week. De 
‘directeur’, het hoofd van het projectteam, is bij elke bestuursvergadering aanwezig, maar 
het bestuur hoort verder niets over het projectteamoverleg. 
Het bestuur vergadert daar dus nooit zonder de directeur. Deze zat ooit in het kernteam 
waaruit de coöperatie is ontstaan, en op den duur is deze structuur ontstaan. Hoe komt het 
dat het zo goed is gegaan? Arien denkt dat dit misschien gewoon is gelukt omdat de 
deelnemers compatibel waren – er is nooit gedoe geweest en de mensen passen gewoon 
goed bij elkaar.  
 
Waar staan we? We groeien als groep de laatste tijd goed. We constateren dat we de agenda 
met de vele discussiepuntjes aan de kant kunnen schuiven om een diepere discussie aan te 
gaan (zoals vandaag), we kunnen persoonlijke frustraties laten liggen en op het onderwerp 
blijven, enz.  
 
Het is wel de hoogste tijd om terug te gaan naar de businesscase. Dit is in klein comité 
opgesteld en naar BZK gestuurd, maar wat vindt de rest er eigenlijk van? Dit gaan we 
binnenkort doen. En tot slot nog een tip van Arien: als we een zo’n onderwerp gaan 
bespreken, kunnen we dan beginnen met de vraag wat het bestuur erover wil weten, of 
waarover het bestuur moet besluiten? 
 

5. Het resultaat van de avond in schetsvorm: 

  

 
6. Rondvraag – geen rondvraag. 

 
7. Sluiting 21:38. Volgende week, 28/1: vergadering met alleen bestuur bij Annelien 


