
Notulen Bestuurlijk Overleg Coöperatie BenedenBuurt i.o. 
Datum: 12 maart 2018, 19.00-21:15 uur 
Locatie: Ons huis 
 
Aanwezig: Wanka Lelieveld, Theo de Bruijn, Gera de Bruijn, Robert-Jan Geerts, Annelien van der 
Meer, Hanneke Heesmans, Nel Tiemens, Ronald van Dokkum, Jochem Borgesius, Jan Hof, Marcel van 
Kuik 
Afwezig met kennisgeving: Jan Oude Voshaar, Paul Goedhart, Marianne van Loo, Wim Rouwenhorst, 
Cobie de Bakker, Melitta Steenhuis, Dethmer Boels, Wouter Meijninger, Ninke Geurts, Jan Janssen, 
Ab Zijlstra, Rita van Biesbergen. 
Afwezig zonder kennisgeving: Renske Hijbeek 
 
 

1. Opening 
2. Vaststelling agenda – toegevoegd: Google drives 
3. Notulen vorige vergadering 27 februari 2018 
 
Vastgesteld, met complimenten: ze worden helder bevonden. Mensen die niet bij de vergadering 
kunnen zijn kunnen zo de ontwikkelingen ook volgen. 
 
4. Mededelingen 

a. Hanneke Heesmans wordt geïntroduceerd door Wanka. Ze woont in een van de flats 
Diedenweg, en is daar voorzitter van haar VVE (één van de 18 in deze 6 flats). Ze 
hoorde in november over dit initiatief, maar het valt haar op dat het weinig leeft in 
de flats. Hier zou iets aan gedaan moeten worden, vooral gezien de aanstaande 
jaarvergadering en onderhoud in de nabije toekomst.  
De VVE’s worden gecoordineerd door VVE-Nederland. Er komt groot onderhoud aan 
omdat balkons afgekeurd zijn – dit is een goede kans om te verduurzamen. De 
jaarvergadering in juni, en daarvoor (april/mei) is er een voorzittersvergadering 
gepland. Onze inzet is om bij die voorzittersvergadering (of ervoor) vanuit ons 
initiatief een update te geven over de stand van zaken mbt het warmtenet en hoe dit 
kansen kan bieden icm de renovatie.  
We vragen ons af hoe de besluitstructuur is: moeten alle 6 flats meedoen? Per flat? 
Per VVE? 
AP Wanka/Hanneke: contact zoeken met VVE-NL en voorzitters  
AP Wanka/Theo: check bij de rekensessie nog eens of de Diedenwegflats wel of niet 
meegaan met de renovatie van riolering  

b. Theo: Platform 31, een landelijke kennis- en netwerkorganisatie, heeft een 
bijeenkomst georganiseerd met gemeenten en brancheorganisaties om te praten 
over participatie van bewoners in de warmtetransitie. Het bleek dat bij veel 
deelnemers werd gedacht dat iedereen in een projectwijk mee zou doen met het 
participatieproces. Theo heeft duidelijk gemaakt dat dat niet zo werkt: er zijn 
enthousiastelingen die bij elkaar komen, en die moeten zorg dragen ook de belangen 
van de anderen (minder communicatief vaardig, minder geïnteresseerd, etc.) te 
behartigen.  
Er bleek ook dat er zeer divers wordt gedacht over de vraag in hoeverre de lokale 
politiek er nog iets over gaat zeggen: moet de buurt uiteindelijk ‘ja’ zeggen, of doet 
de politiek dat? Is een warmtenet neerleggen al geregeld in de vergunningenmolen 
zoals glasvezelkabels dat zijn? Dit is vooralsnog onduidelijk. Als we subsidie willen 
van de gemeente (naast toezegging dat het mag) moet het sowieso door de raad. 
Theo: Gelders Energieakkoord (GEA) bijeenkomst over de Wijken van de toekomst 
waar de Benedenbuurt er een van is. Er was weer een meeting van deze organisatie. 



Zij bieden procesondersteuning op verschilende vlakken. Zo is er aandacht voor hoe 
gebouwgebonden financiering en ESCO-constructies (Energy Service Companies, ook 
wel woningabonnementen) zich gaan ontwikkelen en hoe deze zouden kunnen 
passen bij ons initiatief. Gebouwgebonden financiering gaat over duurzame 
goederen (isolatiemateriaal, kozijnen) die echt vast zitten in het huis; 
woningabonnementen gaan over installaties en apparaten (warmtepompen, IR-
panelen), zaken die minder lang meegaan en die eventueel weer verwijderd kunnen 
worden mocht iemand gaan verhuizen.  

c. Theo zit nu in de ESCO-werkgroep, die o.a. onderzoekt of de constructie van “een 
ESCO” een interessante is voor een energiecoöperatie (zelf de ESCO zijn of een 
andere partij) en onder welke voorwaarden dit dan zou kunnen. Het betreft hier 
niets iets specifiek voor deze buurt maar betreft een landelijk vraagstuk. Ronald: 
heeft een organigram gemaakt. Dit is rondgestuurd met de vorige notulen, op- en 
aanmerkingen zijn welkom.  

d. Ronald: er wordt een lijst gemaakt van evenementen die in straten georganiseerd 
worden, zodat we kunnen inspelen op wat er al gebeurt. 
AP Robert-Jan: vragen (in mail met nieuwe notulen) of mensen activiteiten in hun 
straat willen melden en of ze ambassadeur willen worden 
 

5. Financiën 
a. De rekensessie is inmiddels gepland, 20 maart. Deze sessie gaat nu alleen over de 

aanleg, nog niet over exploitatie. Wanka, Annelien en Theo zijn daarbij aanwezig. 
 

6. Bestuur 
a. Kennismaking Oost NL – Vorige week is er een kennismaking geweest met OostNL, 

een investeringsmaatschappij van de provincies Gelderland en Overijssel. Ze zoeken 
naar technologische ontwikkelingen en startups om te ondersteunen. Ze vinden ons 
project interessant. Er was iemand (Craig Savy) van Warmte.nu die in Nijmegen al vrij 
ver is om een wijk van 200 woningen (de Wolfskuil) aan te sluiten op een warmtenet 
op biobrandstof.  
WINST gaat kijken naar verschillende temperatuurregimes voor ons warmtenet, en 
OostNL gaat helpen met ons programma van eisen (PvE) zodat WINST sneller met 
concrete gegevens aan de gang kan. Het is lastig om nu te zeggen welke concrete 
gegevens precies nodig zijn, dus het voorstel is om dit in twee stappen te doen: eerst 
een uitvoerige enquete (met opensource software) bij 20 huizen, om vervolgens die 
enquete te perfectioneren om uit te zetten naar de hele wijk. De 20 huizen moeten 
wel goed gekozen worden zodat ze echt representatief zijn. 

b. Voortgang opstellen statuten – Vorige week is de statutenwerkgroep bezig geweest 
met het opstellen van conceptstatuten. Deze week kijkt men nog een keer naar de 
details, daarna kunnen de keuzes (en de discussies en argumenten achter die keuzes) 
voorgelegd worden aan het BeO.  
AP statutengroep: bereidt dit voor om te bespreken in volgende vergadering of die 
daarop. 

c. Bestuurlijk overleg met gemeente en woningstichting – dit zou komende vrijdag 
plaatsvinden, maar is nu uitgesteld tot na de rekensessie. Onderwerp is de vraag wat 
we als initiatief kunnen verwachten van de woningstichting en van de gemeente.  
Er zijn een aantal concrete vragen opgesteld, daar wordt in kleinere kring verder over 
nagedacht.  

d. Google drives – er is een werkruimte en een archiefruimte. Het archief voelt nu als 
het meest urgent. Op dit moment vinden we het geen probleem als dit publiek (lees-
)toegankelijk is, dus we kunnen de drive zo openstellen dat ook mensen zonder 
google account er eenvoudig bij kunnen.  



AP Robert-Jan: Deel een link samen met de email met notulen. 
 

7. Werkgroep Techniek 
a. verslag Werkgroep overleg – er is goed gevorderd met het PvE, maar er is ook nog 

wel het eea te doen. Het plan is om bij de volgende vergadering het PvE te 
presenteren. 
 

8. Werkgroep Communicatie 
a. Ambassadeurs eerste ervaringen – Paul heeft een huiskamerbijeenkomst gehad, dit 

is goed bevallen. 6 van de 18 uitgenodigde buren waren er, men waardeerde de 
informatievoorziening op deze manier. Er is wel weerstand tegen het coöperatie-
plan; daar ontstond flink discussie over. Er blijken veel argumenten te bedenken 
waarom een andere constructie beter zou kunnen zijn, en er leek veel interesse te 
zijn in een grotere rol voor de overheid voor deze nutsvoorziening. Men leek het 
bijvoorbeeld prettiger als er bij problemen niet bij buurtgenoten aangeklopt moest 
worden, maar bij een ‘lekker anonieme’ overheidsinstantie. 
Er moet duidelijk zijn dat we twee verschillende fasen zien voor de cooperatie: de 
eerste betreft de onderzoeksfase waarin de cooperatie met name dient als formeel 
gesprekspartner namens de wijk richting andere instanties. Waarbij we tevens de 
mogelijkheid hebben om subsidie/financiering aan te vragen. In de tweede fase, 
wanneer het tot een aanbesteding komt, zou de cooperatie ook als aanbiedende 
partij mee kunnen gaan doen in het eigenaarschap en de exploitatie van bron en net. 
Deze beide fases dienen goed van elkaar onderscheiden te worden.  
Het is duidelijk dat de ‘bewonersparticipatie’ die gewenst wordt door overheden om 
de regie te nemen in de warmtetransitie niet door iedereen wordt gedragen. Hoe 
hier mee om te gaan, is een grote uitdaging. Op z’n minst kunnen we duidelijk maken 
dat de alternatieven (ieder voor zich, een warmtenet geexploiteerd door een 
marktpartij, etc.) ook niet zaligmakend zijn. 

b. Bewonersbijeenkomst – de communicatiewerkgroep komt binnenkort bijeen, en dan 
zullen plannen gemaakt worden over de volgende nieuwsbrief en een 
wijkbijeenkomst. Deze wijkbijeenkomst zal als doel hebben om een update te geven 
aan geinteresseerden. 
 

9. Planning 
a. 13 maart bijeenkomst in Deventer 
b. 13 maart techniek werkgroep 
c. 20 maart rekensessie gemeente, Alliander, WINST, Linthorst 
d. 22 maart GEA borrel 
e. 12 april WINST bezoek 
f. (19 maart bezoek sites Linthorst) 

 
10. W.v.t.t.k – niets 

 
11. Rondvraag 

Ronald: Hoe zit het met die studenten die onderzoek voor ons kunnen doen? Geen nieuws 
sinds vorige vergadering. 
Jan Hof: Wat is die rekensessie met Alliander DGO volgende week? Er wordt een korte uitleg 
gegeven. 
Nel: hebben jullie interesse in bouwtekeningen? Ja, graag. Nel gaat ze langsbrengen bij 
Wanka. 
Jochem: Ik hoor niets meer over de NVWA! Er wordt een korte update gegeven. We hoeven 
voor juni in elk geval geen nieuws van ze verwachten. 



Annelien: er was een omwonendenbijeenkomst over De Dreijen, daar was nogal wat 
onduidelijkheid over wat er gaat gebeuren op dit terrein. Ook bleek dat de 
projectontwikkelaar weinig interesse had in warmtenetten.  
 
Sluiting - 21:19  
 
Volgende vergadering: dinsdag 27 maart 19:00-21:00, Ons huis. 

Actiepunten: 
 
Robert-Jan: vragen (in mail met nieuwe notulen) of mensen activiteiten in hun straat willen melden 
en of ze ambassadeur willen worden 
Robert-Jan: Link delen naar de archiefdrive samen met de email met notulen. 
Wanka/Hanneke: contact zoeken met VVE-NL en voorzitters VVE’s over renovatieplannen en 
warmtenet 
Wanka/Theo: check bij de rekensessie nog eens of de Diedenwegflats wel of niet meedoen met de 
renovatie van riolering  
statutengroep: Bereid conceptstatuten en uitleg keuzemomenten voor om te bespreken in volgende 
vergadering of die daarop. 
 
Actiepunten vergadering 27-2 (niet besproken tijdens deze vergadering) : 
 
Wanka: zorgt voor een schriftelijk verslag van meetings met Winst en OostNL in de komende weken. 
Wanka:  Zorgt tijdens de meeting op 6 maart met Oost NL voor een goede connectie met de 
techniekgroep zodat ze elkaar van informatie kunnen voorzien. 
Jan Janssen: gaat kijken op z’n werk of hij deze maand meer tijd vrij kan maken 
Wanka, Theo, Annelien: maken een plan hoe we verder gaan met de driehoek van gemeente en 
woningstichting  
Techniekgroep: heeft op 31 maart het PvE af 
Communicatiegroep: zorgt voor update pagina op Wageningen Woont Duurzaam website. 

 
 
 

 


