
Bestuurlijk Overleg (BeO) Coöperatie BenedenBuurt i.o. 22 mei 2018 
 

Onderwerp: Bestuurlijk Overleg (BeO) Coöperatie BenedenBuurt i.o. 

Betreft:  Notulen  

Status:  Vastgesteld 

Datum:  22 mei 2018, 19.00 uur 

Locatie:  Ons Huis 

Aanwezig:  10 personen 

Wouter Meininger, Theo de Bruijn, Annelien van der Meer, Paul Goedhart, Wanka Lelieveld, Gera de 

Bruijn, Ronald van Dokkum, Rita van Biesbergen, Robert-Jan Geerts (notulen), Ninke Geurts. 

 

 

1. Opening 19:05 door Theo. 

 

2. Vaststelling agenda: “Om Ons” toegevoegd (punt 7d). 

 

3. Notulen vorige vergadering d.d. 8 mei 2018:  

Notulen zijn zeer beknopt, wellicht iets te. Voor de aanwezigen is de inhoud begrijpelijk. 

Echter de notulen hebben ook tot doel de afwezigen te informeren. Derhalve is meer context 

in de toekomst gewenst.  

Aanvulling op de notulen onder punt 3: Vergadering heeft voorkeur voor een technisch 

voorzitter. Theo pakt vanaf dat moment deze rol op en probeert na elk agendapunt een 

conclusie te trekken en de beslissing/keuze van de vergadering weer te geven.. De notulen 

van 8 mei zijn daarbij vastgesteld. 

 

4. Mededelingen:  Worden samen gevoegd met  punt 5 “de ontwikkelingen”. Volgende keer 

voegen we punt 4 en 5 samen. Ook WVTTK mag van de agenda af. 

 

5. Ontwikkelingen: 

a. Wanka heeft kennisgemaakt met IF-technology (www.iftechnology.nl), een bedrijf 
wat zich bezig houdt met warmte uit de ondergrond. Dit is een specialist in 
geologisch advies en de aanvraag van vergunningen voor het gebruik van 
bodemwarmte. Zij zijn bereid risicodragend een geologisch advies op te stellen (we 
hoeven dit alleen te betalen als ons project gefinancierd wordt). Dit advies zal de 
gegevens van Linthorst verbeteren en/of aanvullen.  
Het uitvoeren van dit onderzoek is bijvoorbeeld van belang omdat het op sommige 
locaties mogelijk is om netto warmte te onttrekken aan de bodem (je stopt in de 
zomer niet alle energie terug die je in de winter aan de bodem onttrekt) en op 
andere plaatsen niet. Dit is van invloed op de businesscase.  
Er is ook een geologisch rapport vanuit de gemeente, maar het is onduidelijk wat de 
kwaliteit daarvan precies is. Het blijkt, uit de discussie die volgt, dat de 
vergaderdeelnemers  nog diverse technische vragen hebben. We spreken af dat we 
zulke vragen vanaf nu onderaan de notulen verzamelen en op een later moment in 
de tijd beantwoorden. Een concrete vraag die naar voren komt: wat is precies het 
verschil tussen wko en ondiepe geothermie? 

b. Anne Janssen – Er is een nieuwe wethouder op ons onderwerp, dus een nieuw 
verantwoordelijk bewindspersoon bij de gemeente. Anne Janssen (PVDA) heeft aan 



de WUR milieuhygiene gestudeerd en heeft veel ervaring met de warmtetransitie in 
Dordrecht. We zijn blij met zoveel kennis met de materie, en zijn aan het aftasten 
hoe ze aansluit bij onze insteek. Het bestuur heeft haar nog niet gesproken, en 
waarschijnlijk kan ze op 11 juni helaas niet bij onze bewonersavond aanwezig zijn. 
We doen ons best snel in contact te komen.  
AKTIE: Theo gaat een verzoek voor een afspraak doen  

c. Gelders EnergieAkkoord (GEA) had weer een bijeenkomst met de “wijken van de 
toekomst community of practice” (WvdT COP) – de Gelderse wijken die voorop lopen 
op zoek naar manieren om van het gas af te komen. Dit keer ging het over de vraag 
wat bewoners willen: geen gedoe en het zoeken naar een ‘fusie van belangen’ – 
verduurzaming moet hand-in-hand gaan met andere wensen. Voorbeeld: mensen 
hebben weerstand tegen het dak isoleren omdat ze dan de zolder moesten 
opruimen; als er teams van ‘zolderopruimers’ worden gevormd gaat het veel beter. 
Dus: denk na over de voordelen van ons initiatief! Wat ontzorgt mensen?  
Het gevoel is ook dat het bij de initiatiefnemers vaak over het technische aspect gaat, 
niet over het sociale. Het sociale is minstens zo belangrijk, maak het persoonlijk. 
IDEE: energietransitie is ingewikkeld, en vanuit de media is het inmiddels duidelijk 
dat elk huishouden er het komende decennium mee aan de slag moet.  Dat is gedoe 
en kost veel geld. Daar heeft lang niet iedereen zin in. Ons initiatief biedt een 
oplossing voor de hele buurt in één keer. Dit ontzorgt: met ons kun je van het gas af 
zonder grote investeringen van tijd, geld en aandacht/energie.   
 

6. Financiën  
a. ‘A4tje’ van Annelien (Penningmeester): Annelien heeft t.b.v. het bestuur een 

beknopt overzicht gemaakt van de financiële gegevens die nu beschikbaar zijn m.b.t. 
de realisatie van de transitie.  In 1e instantie lijkt het dat het hele project 18.000 euro 
per woning zal kosten. Hier zitten veel geschatte  posten in, sommige zijn wellicht te 
hoog ingeschat en van sommige is het onduidelijk of ze in het overzicht thuishoren. 
Bijvoorbeeld een opkoopregeling voor ketels: doen we dit en hoeveel zijn die ketels 
eigenlijk waard?  
Er ontstaat een discussie over wat met bepaalde bedragen te doen. We willen wel 
dat alle kosten in zicht blijven, onafhankelijk van wie dit betaalt.  Hiermee houden 
we overzicht en vallen er geen kosten weg.  
Er is ook gerekend aan de opbouwfase waarin de aansluitingsgraad groeit van 30% 
aan het begin tot naar verwachting meer dan 80% na vijf jaar. Hierbij ontstaat er een 
financiële uitdaging: de eerste tijd zal er flink verlies gedraaid worden, en dat moet 
ook op één of andere manier gefinancierd woren.  
Tot slot blijkt dat er een grote puzzel ligt door de regels van de Warmtewet: er wordt 
nu voor ongeveer 450.000 eu per jaar uitgegeven aan gas in de wijk, maar als we dat 
omrekenen naar de regels van de Warmtewet, dan komt er wellicht maar maximaal 
300.000 euro binnen.. Dus zelfs als we technisch de begroting sluitend kunnen 
krijgen, ligt er op de exploitatie nog een uitdaging.  
Het bestuur wil graag voor 11 juni met Sanne van de gemeente om de tafel om de 
neuzen dezelfde kant op te krijgen wat betreft deze zaken.  
AKTIE: Theo doet een vergaderverzoek naar Sanne 
 

7. Bestuur  
a. Officiële oprichting coöperatie: Jan Janssen heeft contact gehad met notaris Jan Smit, 

die blijkt aanzienlijk goedkoper dan andere offertes die we al hadden.  
b. Voortgang en Opbouw Bestuur: een aantal mensen is bereid zich aan te sluiten bij 

het bestuur; deze mensen zullen op 11 juni voorgesteld worden, icm de rollen/taken 
die ze op zich zullen nemen. 



We merken ook dat er steeds meer werk is, dus we vragen aan de gemeente 
financiering voor een secretariaat: we hebben mensen nodig waar we van op aan 
kunnen voor het bijhouden van notulen, archief, website, etc.  
Een andere optie is ‘voorfinanciering’ (een lening die we aflossen zodra we ‘echte’ 
financiering binnen halen), maar we willen ook oppassen dat we niet een berg 
schulden aangaan die steeds grotere verplichtingen opleveren. 

c. Rol richting gemeente/Alliander DGO: Alliander DGO wil graag meer samenwerken. 
De gemeente is hier ook voorstander van. We zijn echter ook met andere partijen in 
gesprek. Met het oog op de marktconsultatie willen we meer informatie over 
werkwijze, mogelijkheden en prijsstellingen. We vinden dit belangrijk om beter in te 
schatten hoe de bedragen en werkwijze van AllianderDGO zich verhoudt tot anderen 
in de markt. 

d. OmOns: Sanne (van de gemeente) stelt middelen beschikbaar om een tool te 
ontwikkelen waarmee bewoners kunnen zien welke bouwkundige maatregelen voor 
de woning welke effecten hebben wat betreft energiebesparing. Het mooie van deze 
specifieke tool is dat het zowel individuele oplossingen als wijkoplossingen laat zien, 
deze kunnen dus met elkaar vergeleken worden. 
Er ontstaat discussie over de vraag of een (cijfer-georienteerde) tool de beste 
oplossing is. Robert-Jan heeft ervaring met een vergelijkbare tool voor een 
duurzaamheidsactie in Noordwest, en het is daar gebleken dat maar een klein deel 
van de mensen zin en interesse heeft om met zo’n programma te gaan spelen. Vaker 
is er waardering voor een gesprek met een kenner/ambassadeur/energiecoach/ 
energieopbouwwerker (geef het een naam...) die luistert, ervaring deelt en 
meedenkt. We willen dit aan Sanne voorleggen en vragen of het budget misschien 
voor zoiets ingezet kan worden. 
AKTIE: Inzet “OmOns nader bespreken met de gemeente 
 

8. Techniek  
a. Reactie Woningstichting op Scope en PvE: de Woningstichting heeft gereageerd op 

ons PvE. Hij gaf aan dat hij zich afvroeg hoe we het probleem eigenlijk willen 
aanvliegen: willen we een aanbesteding doen, of willen we vanaf een eerder 
moment nauw samenwerken met een klein aantal partners? (zijn voorkeur leek het 
tweede te zijn.) Bij complexe projecten waar ze zelf weinig ervaring mee hebben zet 
de woningstichting altijd een extern bureau in die meer ervaring heeft. Er wordt dan 
een ‘bouwteam’ opgezet waarbinnen intensief samengewerkt wordt.  
Het nadeel is natuurlijk dat we ons daarmee commiteren aan bepaalde partners, 
terwijl we daar misschien nog niet klaar voor zijn. Het alternatief is ook lastig: voor 
een aanbesteding moet er vantevoren veel uitgezocht worden (De norm lijkt 
minimaal 2%, in geval van de Benedenbuurt dus 160.000 euro), en dat moet dan 
ergens vandaan komen. 
We bevinden ons dus in een spagaat. We realiseren ons dat de ervaringen van de 
Woningstichting bij dit soort projecten zeer waardevol kunnen zijn, dus we steken 
energie in deze samenwerking.  
Op 5 juni is er een bespreking met de Woningstichting. 
 

9. Werkgroep Communicatie  
a. Bewonersbijeenkomst 11 juni. Er wordt een bewonersbijeenkomst georganiseerd. 

Veel mensen hebben initiatieven ingebracht en ideeën gedeeld. Er lijken 
verschillende inzichten te zijn over wat de lijn is van de avond. In de basis is de 
presentatie  van Jan Janssen over de Scope en PvE, die een paar weken terug aan 
deze groep is gegeven, sterk Dit  moet alleen ingekort worden. De strekking van de 
boodschap is: “dit is de lijn die we voor ons zien, dit willen we. Er is nog veel uit te 



zoeken maar dit is de basis.” Daarnaast willen we benadrukken dat we het project 
voor bewoners kostenneutraal willen maken, en dat we als coöperatie met een 
warmtenet de buurt willen ontzorgen om van het gas af te komen.  
We moeten voor de subsidieprocedure van het Rijk op de een of andere manier laten 
zien dat ons initiatief breed gedragen wordt door de buurt. Daarom zijn we bezig 
geweest met een ‘intentieverklaring’, maar het is onduidelijk of we echt 
handtekeningen nodig hebben. Misschien is een ‘petitie’ een beter woord. 
Grofweg is de planning van de avond als volgt:  

 Jose van de provincie trapt af, Wanka doet daarna een korte introductie.  

 Verschillende leden van het bestuur zeggen dan iets over: 1. Waarom 
cooperatie? 2. Wat is het alternatief? 3. Technische plannen.  

 Terugkomen op vragen van de vorige sessie.  

 Daarna: markt/forum waarin mensen informatie krijgen over verschillende 
aspecten of van verschillende bronnen: een hoek voor de gemeente, hoek 
voor de woningstichting, een afleverset, etc. Hier kunnen ook vragen gesteld 
worden die wij gaan bijhouden: we geven antwoorden waar we kunnen, en 
de rest zoeken we uit. 

 Annelies Barnard korte inleiding 

 Wethouder Anne Jansen korte inleiding 

 Tot slot weer centraal iets om iedereen mee te geven. Hier denken we nog 
over na: wat beloven we? Wanneer komen we terug bij de buurt? 

b. Brief Wouter / nieuwsbrief / uitnodiging bewonersavond: de uitnodiging voor de 
bewonersavond is nog niet verzonden. Er is wel een opzet, maar er moet nog aan 
gewerkt worden. Hier moet vaart achter gezet worden.  

c. Intentieverklaring – we gaan voor een petitie. Initiatief voor een opzet hiervan wordt 
gewaardeerd. 
 

10. Planning en afspraken van Coöperatie met derden (dik gedrukt = deelname gewenst) 
a. Woensdag 23 mei: 1. IBK  (warmtepompen) 2.“mediastrategie” 
b. Vrijdag 25 mei: 1. Opening praktijkvoorbeeld van Linthorst in Leiden: 12.00 uur 

vertek om te kijken naar de installatie aldaar. Theo heeft nog twee plekken in de 
auto. 

c. Maandag 28  mei: 1. “Roadshow” Klimaatakkoord,  Zutphen. Theo geeft een pitch. 
d. Woensdag 30 mei : 1.GEA (gelders energieakkoord)  2. Alliander over restwarmte 

Parenco 3. Kemkens. 
e. Donderdag 31 mei: 1. communicatieoverleg 15:30. Hier wordt de bewonersavond 

verder uitgewerkt, iedereen die een bijdrage wil leveren is welkom.  
f. Dinsdag 5 juni: 1. overleg gebruik Dreijen – we gaan praten met de ontwikkelaar van 

de Dreijen. 
g. Maaandag 11 juni: 1.bewonersbijeenkomst! 
h. Dinsdag 3 juli:  1. kennismaking met bedrijf GEA (warmtepompen) 

 
11. W.v.t.t.k / Rondvraag 
12. - Er komt een vraag of keuzes wel grondig genoeg uitgezocht worden. Is het niet gewenst dat 

bij elke denkstap netjes wordt uitgewerkt? De alternatieven kunnen naast elkaar gezet 
worden met een degelijke uitleg waarom er voor een bepaalde optie gekozen wordt. Er 
ontstaat een discussie over de beperkte capaciteit van de initiatiefnemers en de vraag wie 
bepaalt of iets de tijd waard is.  
Conclusie: We zijn het wel allemaal eens dat het van belang is dat belangrijke keuzes op een 
transparante manier gemaakt worden, en documentatie hoort daarbij. 



- Hoe zit het met de medewerking van de VVE’s? Het blijkt lastig om tussen te komen. Laten 
we dit een extra hoekje geven op de bewonersbijeenkomst. 
- Energieopbouwwerker lijkt een goed idee! 
- Wie gaat de nieuwsbrief oppakken? Theo , Wanka en Wouter.  
 

13. Sluiting 21:05 
 

Vragen die ter tafel kwamen en nog beantwoord moeten worden: 

 Wat is precies het verschil tussen warmte-koude opslag (wko) en ondiepe geothermie?  

 De kostenbalans tussen installatie en gebruik is waarschijnlijk anders met het nieuwe 
systeem (het warmtenet) vergeleken met het huidige (CV-ketels). Voor huurwoningen 
betekent dat dat balans tussen woningstichtingkosten en huurderskosten kan verschuiven. 
Wat zijn de consequenties? Voor de bewoners beloven we kostenneutraal, dat verhaal is 
anders voor huurders dan voor kopers. 

 Wat zijn nou precies de pijnpunten van sommige bewoners bij het coöperatieplan? Wat is er 
tegen? Alleen als de weerstand duidelijk is, kan er een repliek geformuleerd worden. Het 
gaat deels om vertrouwen, deels ook om privacy: de buurman/voorzitter hoeft jouw 
rekening niet te zien. 


