
Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A.  
Vergadering 36 d.d. 4 februari 2019 

 
Onderwerp: Notulen 
Soort:  WoW-overleg breed (met werkgroepleden) (ook wow_breed_002 genoemd) 
Volgnummer: 036 
Status:  Vastgesteld 
Datum:  4 februari 2019 
Locatie:  Ons Huis 
Aanwezig: Wanka, Annelien, Dorothé, Melitta, Gera, Jan Janssen, Ronald, Robert-Jan (notulen), 

Jan Hof, Theo... [mogelijk iemand gemist!] 
 

 
1. Opening 19:36 door Annelien 
2. Vaststelling agenda – geen aanpassingen 
3. Ingekomen stukken   

 Er is een wens binnengekomen van ‘Stichting Warmtenet’ om informatie van ons te 
krijgen. Ze willen bijvoorbeeld een interview met Wanka. Het is een stichting van 
voornamelijk bedrijven uit de warmtenetsector, wellicht levert het interessante 
connecties op. Wanka gaat kijken hoe dit verder ontwikkelt. 

 
4. Notulen vorige vergadering:         

 Nr. 31 – niet besproken 

 Nr. 32 – er is een kleine aanpassing gedaan over de afspraak met Jan Hof 

 Er zijn nog oudere notulen, vanaf 28 en de twee bijeenkomsten met Craig. Annelien 
stuurt ze allemaal nogmaals rond, een ieder heeft dan tot 18/2 om suggesties voor 
verbetering te doen. Op de vergadering van 18/2 worden ze vastgesteld. 

 Er is in de notulen geslopen dat er tegenwoordig wat vaker een naam genoemd 
wordt. Dat ligt wat gevoelig omdat ze vrij op het internet komen. Op de nieuwe 
website komen de notulen achter een log-in, dan is dat minder problematisch. We 
zijn allemaal in functie, dus onze namen kunnen best genoemd worden als het nodig 
is voor de leesbaarheid, maar de intentie is nog steeds om zo min mogelijk namen te 
noemen. Namen van anderen (probleemgevallen in de wijk oid) mogen niet 
genoemd worden. 
 

5. Mededelingen           

 Verslag keuze adviesbureau: het bestuur wordt bijgepraat over de keuze. Details zijn 
te vinden in het verslag van het maandagochtendoverleg van vandaag. 

 Eén vraag naar aanleiding hiervan: hoe zit het met het ‘andere adviestraject’ mbt 
Parenco? Er zijn inderdaad twee adviestrajecten, die vullen elkaar zoveel mogelijk 
aan zonder (teveel) overlap. 

 
6. Planning         

      Periode 4/2 - 18/2: 

 Bezoek Thermobello: Theo heeft een afspraak geregeld voor zaterdochtend. 
Annelien en Melitta gaa mee, Nel misschien. Theo mag ook mee. 

 
 
_______________________       20:00 uur    ___________________________________________ 
 
 

7. HOOFDONDERWERP: vervolg prioriteiten piramide   

 Jan Hof geeft weer even een refreshcursus over de conflictpiramide. Bovenaan staat 
Probleem/ambitie, daar onder doel, dan criteria, dan oplossingen. Wanneer vanuit 



de ambitie een aantal doelen zijn geformuleerd, en vanuit de doelen een aantal 
criteria op welke manieren aan een doel voldaan dient te worden, dan kunnen de 
oplossingsuitwerkingen aan het projectteam worden overgelaten zonder al teveel 
controle door het bestuur. Het idee is dus dat wanneer het bestuur zorgt voor een 
stevige bovenkant van de piramide, er minder discussies zijn tijdens vergaderingen 
over detail-oplossingen. Dit zorgt voor meer slagkracht en minder dubbel werk. 

 We hebben de vorige keer al een ambitie en een aantal doelen geformuleerd. 
Daarnaast had het projectteam al een aantal voorzetten gedaan voor criteria. Er 
volgt een open gesprek over de diverse doelen en criteria. 

 Enkele overwegingen: 

 Kosten: ‘niet meer dan anders’ – we hebben steeds gecommuniceerd dat we streven 
naar kostenneutraliteit. Volgens sommigen betekent dit dat dit een harde eis wordt, 
maar volgens anderen niet. Daarnaast is er een vraag wèlke kosten dan precies 
meegenomen worden. Prijs is wel een belangrijk keuze-element voor bewoners, dus 
hier moeten we nog meer over nadenken. 

 Duurzaamheid. Voorbeelden voor criteria: 
i. Electriciteit en gas afnemen van een leverancier die hoog scoort (top 10?) op 

duurzaamheid volgens de jaarlijkse ranglijst van Wise en anderen: 
https://wisenederland.nl/sites/default/files/images/rapport_duurzaamheid_
stroomleveranciers_2018.pdf - Dit wordt als een elegante oplossing gezien, 
omdat we op deze manier gebruik maken van de expertise van een 
authoriteit op dit gebied. 

ii. CO2 reductie: percentage basis en ieder jaar dalend, co2-neutraal in 2030 
(zoals de gemeentedoelstelling zegt) of in een ander jaar.  

 We blijken vooral over kosten en duurzaamheid te praten. Vinden we participatie 
minder belangrijk? Nee, hier hebben we wel degelijk ideeën over. Maar is 
participatie een doel op zich, of een middel om andere doelen te bereiken? We zijn 
eigenlijk automatisch ‘participatief’ omdat wij allemaal bewoners zijn. Alleen er zijn 
verschillende ideeën over in hoeverre ìedereen moet participeren en of we genoeg 
doen om iedereen te betrekken. 

 De voorbeeldfunctie is wel meer een afgeleide dan een doel op zich. We krijgen 
subsidie om een voorbeeld te zijn, en het ‘voorbeeld zijn’ en de gesprekken die dat 
oplevert zijn ook leerzaam – we steken er meestal zelf ook wel iets van op. 
Anderzijds kunnen we hier ook een weektaak van maken, dus hier moet een balans 
gevonden. Een ieder moet hier naar eer en geweten tijd aan besteden. 

 We streven naar een maximaal aantal aansluitingen van buurtbewoners op het 
warmtenet. Dit betekent niet persé dat iedereen zomaar kan aansluiten, er wordt 
nog onderzocht of het verstandig kan zijn om sommige huizen te weren (of aan te 
passen) zodat de nettemperatuur wat kan dalen.  

 Bij gelijke geschiktheid maken we zoveel mogelijk gebruik van lokale diensten.  

 Eigenaarschap is niet besproken door gebrek aan tijd, moet dat nog? We vinden het 
wel een belangrijk onderwerp, dus laten we dat een andere keer doen. Het 
projectteam maakt een aanzet. 
 

Hoe gaan we hiermee verder? Het projectteam is bezig met een organisatieplan, daarin 
worden de inzichten van vanavond meegenomen en overzichtelijk gepresenteerd.  
 

  

https://wisenederland.nl/sites/default/files/images/rapport_duurzaamheid_stroomleveranciers_2018.pdf
https://wisenederland.nl/sites/default/files/images/rapport_duurzaamheid_stroomleveranciers_2018.pdf


Jan Hof maakte onderstaande tabel nav zijn aantekeningen van de avond: 
 

Ambitie Een duurzaam warmtenet met leveringszekerheid 

  

Doelstellingen Tegen verdedigbare kosten / faire prijs 

 Lokaal opgewekte warmte 

 Duurzaam opgewekte warmte (CO2 reductie) 

 Met beperk risico voor de coöperatie / deelnemende buurtbewoners 

 Met zeggenschap over de productie 

 Een voorbeeld kunnen zijn voor andere wijken in Nederland 

  

Criteria Afname van een leverancier uit de top 10 van de duurzaamheidladder 

 Duurzaamheid in lijn met de ambitie van de gemeente 

 Een transparante prijsopbouw / open calculatie 

 Lokaal: voorkeur voor aanbieder uit wijk, Wageningen, regio; Streven naar aanschaf 
certificaten van oorsprong elektriciteit in regio Foodvalley 

 Maximaal de ‘niet meer dan anders’ prijs 

 Transparant zijn en open communiceren naar de buurt  

 We willen dat het een buurtinitiatief blijft 

 Streven naar maximale deelname van buurtbewoners aan de cooperatie 

 Naar eer en geweten tijd besteden aan “voorbeeldfunctie” (afstemmen met elkaar) 

 

Foto:  

8. Rondvraag: geen rondvraag 
 

9. Sluiting 21:43 
       

 


