
BV 11 -Conceptnotulen Bestuurlijk Overleg (BeO)  
Coöperatie BenedenBuurt i.o. 5 juni 2018 

 
Onderwerp: Bestuurlijk Overleg (BeO) Coöperatie BenedenBuurt i.o. 
Betreft:  Notulen 
Volgnummer: 11 
Status:  vastgesteld 
Datum:  5 Juni 2018, 19.00 uur 
Locatie:  Ons Huis 
Aanwezig: Jan Janssen, Theo de Bruijn, Annelien van der Meer, Gera de Bruijn, Marianne van  

Loo, Wanka Lelieveld, Ronald van Dokkum, Paul Goedhart, Rita van Biesbergen. 
 

 
1. Opening – Theo opent de vergadering om 19:05 
2. Vaststelling agenda - vastgesteld 
3. Notulen vorige vergadering (dinsdag 22 mei 2018) – vastgesteld zonder aanpassingen. 
4. Mededelingen/ontwikkelingen  

a. Status vergadering: Vorige bestuursvergadering hebben we besproken hoe we 
vergaderen en hoe we verder gaan. Het is duidelijk dat er veel besproken moet 
worden, dus voor de stroomlijning zijn er een paar keuzes gemaakt: 
-als er geen consensus is heeft het bestuur stembevoegdheid 
-interessante vragen die niet direct relevant zijn voor de huidige discussie worden 
geparkeerd en in de notulen genoemd als ‘nog te beantwoorden vragen’. 

b. Afspraken in de periode 22/5-29/5 
i. 23/5: Overleg ESCO’s (TdB)  

ii. 23/5: Afspraak IBK 
iii. 25/5: Opening locatie Linthorst in Leiden 
iv. 28/5: Roadshow klimaatakkoord Zutphen (TdB) 

c. Afspraken in de periode 29/5-4/6 
i. 29/5: Bestuursvergadering – notulen komen nog. Nummering liefst 

opvolgend voor BV en BeO  
ii. 30/5: Alliander-DGO en Restwarmte Parenco 

Er wordt door Alliander DGO gewerkt aan het gebruik van restwarmte bij 
Parenco, dat lijkt geleverd te kunnen worden voor 8-9eu per GJ. We gaan 
dus uitzoeken hoe dat bedrag zich verhoudt tot onze oplossing. AKTIE: TdB 

iii. 30/5: Kenniscluster Hier opgewekt (TdB) 
Theo was bij het vooroverleg voor een Meet-up (11/6) waarbij hij een tafel 
bemenst bij een kenniscluster. 

iv. 31/5: Voorbereiden 11/6 – er is voorbereiding geweest voor de 
buurtbijeenkomst 

v. 31/5: Ondersteuningsstructuur coöperatie (TdB) 
vi. 4/6: TNO-Utrecht 

Wanka en Theo zijn op bezoek geweest bij TNO Utrecht. Deze organisatie 
ondersteunt ook de wijk in Rotterdam die sowieso subsidie krijgt van BZK. 
Het lijkt een interessante partner, maar helaas lijken ze ook op zoek te zijn 
naar financiële ondersteuning; ze hebben dus niet zelf geld om ons te helpen 
met het een of ander. 

vii. 5/6: Kennismaking Wethouder Anne Janssen 
Er was een positief en constructief gesprek met de nieuwe wethouder. Ze 
had veel ideeën en dacht enthousiast mee. Ze is ook tevreden met de 
subsidieaanvraag. 



Ze suggereerde dat we nu snel keuzes maken over hoe we nu verder wil. Het 
idee was om met drie partners (cooperatie, gemeente en 
projectontwikkelaar) verder te gaan, waarbij de voorkeur leek te zijn voor 
AllianderDGO. 

viii. 5/6: Ontwikkelaar De Dreijen 
Bijeenkomst met ingenieursbureau Witteveen+Bos en de ontwikkelaar van 
de Dreijen, waarbij onderzocht werd of er ook warmte afgeleverd kon 
worden aan de nieuwe buurt. Men was niet direct enthousiast over het 
gebruik van de technische ruimte aldaar – het klonk alsof men bang was dat 
dit niet goed was voor de prijs van de (nieuwe) woningen in de buurt. 
Witteveen+Bos maakt een 3D-model zodat beter inzichtelijk wordt hoe zo’n 
ruimte eruit ziet en hoe het ingepast kan worden in de omgeving. 

ix. 5/6: Overleg met Gemeente en Woningstichting over rollen en regie 
Bij dit overleg was ook Richard van Vliet aanwezig, die zorg draagt voor 
samenwerking tussen gemeente en andere partijen. Hij was skeptisch over 
het idee om met gemeente en cooperatie in zee te gaan met een 
projectontwikkelaar zoals AllianderDGO (zoals door de wethouder 
voorgesteld, zie boven bij punt vii). Hij stelde voor om juist als gemeente de 
technische ontwikkeling naar zich toe te trekken, in samenwerking met een 
adviesorganisatie als Witteveen+Bos. De cooperatie speelt hier een 
belangrijke rol voor het opstellen van de specificaties/wensen en het borgen 
van het draagvlak in de buurt. 
In dit verhaal zou de gemeente dus risicodragend het project op zich nemen, 
en de taak van de cooperatie is om het mandaat van de bewoners op te 
halen. Uiteindelijk kan de cooperatie mogelijk het netwerk tegen kostprijs 
van de gemeente overnemen en exploiteren. Een voordeel is dat er een 
lange tijdhorizon gekozen kan worden, bijvoorbeeld 40 jaar. Daarmee is de 
businesscase ineens een stuk dichterbij, omdat investeringen langzamer 
hoeven te worden terugverdiend. 
De bron valt buiten de aanbesteding voor het riool, dus de suggestie is dat er 
hiervoor wel een bouwteam wordt opgezet, het liefst met Linthorst. 
Nog een complexiteit die boven tafel kwam: het idee was steeds dat de 
afleverset op de plek van de huidige CV-ketel zou komen. Stel dat deze op 
zolder staat, dan zou het betekenen dat er vóór de meter warme buizen 
door het huis lopen. Dat zou ’s winters gratis verwarming betekenen, en ’s 
zomers extra warmte in huis. Er moet uitgezocht worden wat zoiets concreet 
betekent voor alle huishoudens, hiervoor zijn huisbezoeken nodig. 

5. Strategie – Er zijn dus in de laatste 3 meetings hierboven genoemd twee visies naar voren 
gekomen van de aanpak voor de rest van het ontwikkeltraject. De laatste (volgens punt IX 
hierboven) lijkt nu gesteund te worden door alle partijen waarmee we samenwerken. De 
vraag is dus wat wij hiervan vinden. 
De marktconsultatie wordt dan in stukken geknipt: de gemeente pakt het netwerk op, 
Linthorst gaat aan de slag voor de bron, en wij hebben als taak uit te zoeken hoe de 
warmteafleversets het beste geplaatst kunnen worden in de diverse woningen. 
Zouden wij met Linthorst in zee willen gaan in een bouwteam voor de bron? Het idee is dan 
dat Linthorst (eerst) eigenaar blijft van de bron, en ons gewoon warmte levert. Als deze bron 
goed loopt zouden we kunnen kijken of deze door de cooperatie of de gemeente kan worden 
overgenomen. 
De vergadering zoekt naar alternatieven om deze optie mee te kunnen vergelijken. Wat voor 
andere warmtepompleveraars zouden interessant kunnen zijn? Alle andere 
warmtepompbouwers die we tot nu toe hebben gesproken hebben een veel nauwer beeld 
van wat ze leveren: een bron, en wij moeten zelf maar verzinnen hoe we hem willen. 



Linthorst is dus eigenlijk de enige die risicodragend werk wil verzetten. Daarbij is het van 
belang dat de specificaties van de bron bekend zijn om het net beter te dimensioneren, en 
dat de gemeente erop kan vertrouwen dat wij op tijd dit traject doorlopen hebben, zodat er 
ook warmte is tegen de tijd dat er een net ligt. 
Hoewel die alternatieven dus beperkt zijn, voelt deze keuze voor een deel van de aanwezigen 
toch te gehaast. We knippen hem daarom op: 
-Kunnen we ons vinden in het plan om het warmtenet verder te ontwikkelen volgens het 
plan waarin de gemeente dit naar zich toe trekt in samenwerking met Witteveen + Bos? JA, 
iedereen is voor. 
-Vraag: wat willen we met de bron? Kunnen we toch proberen of dat mee kan met het 
gemeentetraject? Willen we de stap maken om met Linthorst in zee te gaan? Of willen we 
proberen zelf een marktconsultatie op te zetten? Dat laatste lijkt eigenlijk geen optie omdat 
we daarvoor niet de financiën hebben, maar de vergadering vindt dit geen reden om maar 
meteen met Linthorst in zee te gaan. Daarom gaan Wanka en Theo eerst terug naar de 
gemeente om te kijken of de bron toch bij de gemeentelijke procedure mee kan.  
Als dat niet kan, dan gaan we eerst duidelijker maken hoe bron en net met elkaar 
samenhangen, en wat voor andere dingen nog een rol spelen. Wordt vervolgd. 
Voor nu wordt nog wel benadrukt dat iedereen deze stroomversnelling ziet als een zeer 
positieve ontwikkeling. 
 

6. Financiën  
a. Voortgang - aanvraag BZK  

Morgen is er een meeting met Sanne om de financiën te bespreken.  
7. Bestuur  

a. Oprichting Coöperatie: 13 juni is er een bespreking met de notaris om een plan te 
maken. 

b. Voortgang en Opbouw Bestuur: er zijn 6 mensen bereid om in het bestuur plaats te 
nemen. 

8. Techniek  
a. terugkoppeling vergadering ma 4 juni: er is nog een laatste keer gekeken naar de drie 

documenten die er nu liggen. Craig zal de benodigde aanpassingen doen. 
9. Werkgroep Communicatie / bewonersbijeenkomst 11 juni 

a. Soep: er zijn maar een paar mensen die kunnen helpen met soep maken. Zijn er nog 
meer vrijwilligers? 

b. Programma: 
1800 soep 
1900 Marie Jose (of de wethouder) opent,  
Wanka geeft heel korte inleiding over afgelopen half jaar met duidelijk de inzet van 
de avond 
Marie Jose stelt vragen aan het bestuur. Bestuursleden geven antwoorden, en 
worden zo geintroduceerd. 
Daarna een plenair verhaal van Theo (waarom dit plan, waarom een cooperatie) en 
van Jan (hoe werkt het technisch) 
Tafelgesprekken: waarom wil ik meedoen, waarom niet? Wanneer wel, wanneer 
niet? Wat heb je nog nodig om mee te doen? 
MJ gaat langs de tafels om belangrijkste vragen op te halen. Theo en Wanka geven 
antwoord 
Dan de grote vraag: doen jullie mee? 
Tot slot een markt voor vragen. 

c. Intentieverklaring: we willen niet de indruk wekken dat er een contract ondertekend 
wordt, we willen alleen peilen in hoeverre dit buurtinitiatief ondersteund wordt door 
de buurt. Wanneer de intentieverklaring snel af is kunnen enthousiastelingen langs 



de deuren gaan om alvast te tekenen of om aan te moedigen naar de avond te 
komen. 

d. Markt: verschillende hoeken voor specifieke vragen: gemeente, woningstichting, 
afleverset, cooperatie. Deze moeten we wel kunnen bemensen 

10. Planning  
a. 6/6-12/6 

i. 6/6: Gemeente i.v.m. financiële onderbouwing BZK 
ii. 11/6: Kenniscluster Hier Opgewekt (TdB) 

iii. 11/6: Bewonersavond 
iv. 12/6: Bestuursvergadering 

b. 13/6-19/6 
i. 19/6: Bestuurlijk Overleg 

11. Rondvraag  
Hulde voor het vele werk wat verzet wordt! 

12. Sluiting 20:53 


