
Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A. i.o. 
Vergadering nr. 017 d.d. 16 juli 2018 

 
Onderwerp: Notulen 
Soort:  Bestuurlijk Overleg (BeO) 
Volgnummer: 017 
Status:  Vastgesteld 
Datum:  16 juli 2018 
Locatie:  Ons Huis (19.00 uur) 
Aanwezig: Nel Tiemens, Paul Goedhart, Ronald van Dokkum, Jan Janssen, Wanka van Lelieveld, 
Rita van Biesbergen, Dorien van de Laak, Theo de Bruijn, Annelien van de Meer, Robert-Jan Geerts 
(notulen) 
 

 
1. Opening door Theo, 19:06 
2. Vaststelling agenda - vastgesteld 
3. Notulen vorige vergaderingen  

a. 013 - 19 juni 2018 (stuk): aanvulling over wijkteams: AVG moet toegevoegd worden. 
“Moeten we denken dat we hier een bijdrage kunnen leveren” mag eruit, duidelijker dat 
we ons richten op het warmtenet. Verder vastgesteld. 
Vragen die hieruit komen: is er al nieuws over mediastrategie (Jessica Winkelhorst)? Nee, 
het is aan ons om een afspraak te maken. 
Waardestijging: is dit een gevaar voor huurders dat huur omhoog gaat? Woningstichting 
heeft aangegeven geen huren te verhogen. 

b. 014 - 26 juni 2018 (stuk) 
Punt 8 vierde bullet moet aangevuld worden. RJ pakt dit op. Verder vastgesteld 

c. 015 - 2 juli 2018 (stuk) vastgesteld. 
Vragen: punt 4: privacywaakhond al gesproken? Nee. 

d. 016 - 9 juli 2018 (stuk) vastgesteld. 
4. Mededelingen/ontwikkelingen  

a. Periode 10/7-16/7 (afgelopen week) 
i. 11/7 Gemeente: Marc Hamminga - Anterieure Overeenkomst 1 (AC1): Nel, Wanka 

en Theo hebben gesproken met Marc Hamminga. Komt ter sprake bij punt 6 
hieronder. 

ii. 12/7 SER-Interview: Theo is geinterviewd voor het magazine van de Sociaal 
Economische Raad. Omdat de auteur op vakantie gaat kan het even duren voor het 
gepubliceerd wordt. 

iii. 16/7 Hier opgewekt: Theo, Wanka en Robert-Jan hebben gesproken met Merian 
Koekkoek van HierOpgewekt. Het idee is dat ons proces ook interessant is voor 
andere initiatieven. Het vastleggen en delen van zo’n proces is één van de taken 
van Hieropgewekt, en zij hebben hier ook budget voor. We hebben van gedachten 
gewisseld over wat er te vertellen is en hoe dat zou kunnen. Enerzijds een 
inspirerend/motiverend verhaal en anderzijds meer verdiepende 
achtergrondinformatie. Merian komt binnenkort met een voorstel. 
Vraag: voor wie is dat budget dan? Dat is nog onduidelijk. 

b. Mededelingen 
i. Ontwikkelingen Parenco: Donderdag sprak Theo met Sanne, die gaf aan dat het 

plan van Parenco om restwarmte te benutten voor een warmtenet richting 
Wageningen flink versneld wordt. Het zou dus maar zo kunnen dat er over 2 jaar al 
warmte geleverd wordt. Aan ons werd de vraag gesteld of we ook zouden willen 
aansluiten. We hebben nog niets toegezegd, maar we gaan zien hoe deze bron te 
vergelijken is met wat we zelf kunnen organiseren. Als het via Parenco gunstiger is 
voor de wijk, dan is de cooperatie daar in principe niet tegen. 



Vraag: in hoeverre kunnen we het kiezen van de bron uitstellen terwijl we wel de 
rest ontwikkelen? Er zijn mogelijkheden, maar hoe dit precies werkt is een tweede. 
Het lijkt erop dat we in de komende 4 maanden veel meer leren over dit 
alternatief, dit is vroeg genoeg om zaken eventueel aan te passen voor de 
aanbesteding. 

ii. Concept Raadsvoorstel (17/9/2018) – Sanne is druk bezig om allerlei kosten die wij 
gaan maken in het raadsvoorstel te verwerken, zodat dit door de raad besproken 
kan worden. 

iii. Vakantiesluiting: 
 23 juli laatste Bestuurlijk Overleg. De eerst volgende weer in weer 34 (20 
augustus)  

5. Ontvangst Mugmedia: Rita en Dorien zijn samen Mugmedia en bewoners van de wijk. Ze 
maken veel voorlichtingsfilms, meestal non-profit. Soms werken ze uit eigen initiatief waarna 
ze er fondsen bij zoeken. De energietransitie in onze wijk is een mooi onderwerp voor zo’n 
eigen initiatief. De nadruk moet dan komen liggen op het sociale gedeelte van de transitie: wat 
verandert er nou voor mensen, en wat betekent dat voor mensen? Waar zien ze tegenop, wat 
maakt ze enthousiast?  
Het filmen moet het proces van de cooperatie niet in de weg zitten, maar in het ideale geval 
zou het filmen het proces juist moeten versterken, doordat gepubliceerde korte filmpjes 
helpen met de dialoog in de wijk. 
Wat is de doelgroep? Die is in principe heel breed: beleidsmakers, geïnteresseerden van 
buiten, maar ook bewoners binnen de wijk. Mensen kunnen zich vaak makkelijk identificeren 
met geportretteerde bewoners in filmpjes, dit helpt hun eigen 
denk/keuze/standpuntontwikkeling. Het is ook interessant voor (de subsidieaanvraag bij) BZK, 
omdat men graag wil leren van dit soort wijkinitiatieven. 
Waar is het te zien? Het zou waarschijnlijk op een website terecht komen. Omdat het in korte 
afleveringen georganiseerd wordt, is het goed mogelijk om ‘in de pas’ te blijven met de 
ontwikkelingen in de wijk. Hoe kunnen de oudere bewoners en andere digibeten deze filmpjes 
zien? Misschien kan de lokale zender (Rijnstreek) een rol spelen. 
Er wordt gezocht naar fondsen, waarschijnlijk zijn dit andere ‘potjes’ dan waar de cooperatie 
gebruik van kan maken.  
De eerste reactie is dat er veel sympathie is voor dit voorstel, omdat we zien dat dit een 
interessante manier is om het sociale gebeuren te versterken en in beeld te brengen.  
Het zou goed zijn als de filmmakers onafhankelijk blijven, dus niet in dienst werken voor de 
cooperatie. Ze moeten de ruimte houden om ook kritische houdingen op te zoeken. 
We wensen de filmmakers veel succes, en willen best samenwerken als dit elkaar versterkt of  
kan helpen met het aantrekken van fondsen. 

6. Hoofdonderwerp 1: Welke onderwerpen willen we regelen in de Intentieovereenkomst 
gemeente (stuk). Theo heeft een voorstel gedaan. Het voorstel valt goed, het lijkt alle 
belangrijke punten te dekken. 
Vraag: hoe zit het met de ‘2 jaar’ waarna de cooperatie het net overneemt? Dit is niet helemaal 
2 jaar nadat alles is afgerond, maar ook niet 2 jaar na het begin. Het net moet vooral 2 winters 
goed doorgekomen zijn zodat er vertrouwen is in het systeem. 
Er ontstaat een discussie over de getallen; het blijkt dat het ‘synergievoordeel’ kleiner is dan 
4.05 miljoen. Dit wordt ‘waaronder synergievoordeel’. 

7. Statuten en opmerkingen: 
-Hoe kunnen we leden hebben als er nog geen klanten zijn? Dit wordt geregeld in de nieuwe 
versie 
-artikel 2.2.i. : ontsnappingclausule, moet blijven. 
-8.1 over niet-leden als bestuurslid. Moeten deze niet minstens een sociale band hebben met 
de wijk? Nee, laten we dit flexibeler houden om experts aan te kunnen trekken. 
-moet het werkgebied niet in de statuten ingeperkt worden? Het idee was om het in het HR te 
doen, zodat het eenvoudiger aan te passen is. Toch lijkt het projectgebied niet vaak uitgebreid 
te gaan worden, dus statutenwijziging is niet zo’n probleem. Daar is iedereen voor. 
-artikel 3 lid 1: er wordt toegevoegd: iedereen kan maar één keer lid zijn.  



8. Hoofdonderwerp 2: Voorstel bestuur door Robert-Jan (stuk) 
De strekking van dit voorstel is om een directie in het leven te roepen zodat de dagelijke gang 
van zaken –die erg veel tijd kost- niet op vrijwillige basis hoeft te gebeuren. Op die manier 
kunnen de buurtbewoners die hier veel energie in steken dit blijven volhouden omdat ze het 
voor een deel ‘in werktijd’ kunnen doen, en het vrijwillige bestuur kan dan in een rustig, meer 
houdbaar tempo doorgaan met belangrijke keuzes, strategie, controle, etc. 
Dit voorstel blijkt gevoelig te liggen: er wordt de vraag gesteld waar dan de grens te trekken: 
waarom wordt activiteit X wel betaald, en activiteit Y niet? Ook voorzien sommigen dat ze 
minder zin hebben in vrijwilligerswerk als ze weten dat anderen aan tafel wèl betaald krijgen. 
Tot slot is men bang dat draagvlak voor de cooperatie in de buurt ondermijnd wordt als men 
het gevoel krijgt dat het een club is waarbinnen men elkaar baantjes uitdeelt. 
Een alternatief wordt helaas niet gevonden, en wegens tijdgebrek wordt de discussie nogmaals 
geparkeerd voor een volgende keer. Een ieder wordt uitgenodigd voor de volgende 
vergadering bij zichzelf te rade te gaan wat/hoeveel men in de toekomst vrijwillig en betaald 
zou willen doen, zodat we volgende keer een beter beeld krijgen van wat er mogelijk is. 

9. Uit de werkgroepen – niets. 
10. Planning 

a. Periode 17/7-23/7 
i. 19/7 Overleg VVE’s bij Wanka 

ii. ??/7 Oprichting Coöperatie: hiervoor stuurt Theo een datumprikker. 
iii. 20/7 Overleg Ennatuurlijk 
iv. 6 of 10 September: overleg Woningstichting over Torckdael (daar hebben ze ook 

een warmtenet) 
v. 26/9 en 1/10 WUR: college voor 70 studenten over circulaire economie – Wanka is 

hiervoor benaderd door een docent die in de buurt woont.  
Dit leidt tot discussie, maar zolang het niet onder de vlag van de cooperatie 
gebeurt en zolang er geen studenten in de wijk gaan rondlopen vinden we het 
prima. We moeten wel oppassen dat we niet overspoeld gaan worden met dit 
soort vragen. 

11. Rondvraag - niets 
12. Sluiting 21:31 

 
 

Stukken bij deze agenda: 

 BenO_013_conceptnotulen_19juni.pdf 

 BenO_014_conceptnotulen_26juni.pdf 

 BenO_015_conceptnotulen_2juli.pdf 

 BenO_015_conceptnotulen_9juli.pdf 

 2018-07-12 punten m.b.t. intentieverklaring gemeente Wageningen.doc 
 Mail Robert-Jan : Bezoldiging en structuur WOW 

 


