
Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A. i.o. 
Vergadering nr. 018 d.d. 23 juli 2018 

 
Onderwerp: Notulen 
Soort:  Bestuurlijk Overleg (BeO) 
Volgnummer: 018 
Status:  Vastgesteld 
Datum:  23 juli 2018 
Locatie:  Ons Huis (19.00 uur) 
Aanwezig: Annelien van de Meer, Wanka Lelieveld, Nel Tiemens, Theo de Bruijn, Jan Janssen, 

Paul Goedhart en Robert-Jan Geerts (notulen). 

 
1. Opening – 19:09 door Theo 
2. Vaststelling agenda – er is de wens om geen stukken op maandag rond te sturen met de 

verwachting dat deze vantevoren gelezen worden.  
3. Notulen vorige vergaderingen  

a. 017 – 16 juli 2018 (stuk) 
Er staat in de conceptnotulen dat Theo en Annelien cijfers gaan uitzoeken, maar tijdens 
de vergadering waren deze al duidelijk. Dit wordt aangepast, daarna vastgesteld. 

4. Mededelingen/ontwikkelingen  
a. Periode 16/7-23/7 (afgelopen week) 

i. 19/7 Overleg VvE’s – Op initiatief van Lian Kaspers is het warmtenet besproken 
tijdens de bewonersvergadering van de VVE’s aan de Diedenweg. Er is een 
werkgroep opgestaan, Wanka heeft met 5 leden daarvan gesproken over de stand 
van zaken. Het is wederom gebleken dat ketels op verschillende plekken hangen. 
De leden van de werkgroep hebben interesse in het warmtenet, maar zijn nog niet 
overtuigd. Er moet dus nog veel afgetast en uitgezocht worden. Eén van de 
complexe zaken in de VVE’s is hoe eigendom geregeld is: sommige delen zijn van 
de bewoners, andere van het ‘trappenhuis-VVE-tje’, nog andere van het hele 
gebouw. 

ii. 20/7 Ennatuurlijk – Theo en Wanka hebben met Ennatuurlijk gesproken, een 
exploitant van warmtenetten. Het was een constructief gesprek. Eén van de 
punten die naar voren kwam is dat leveringszekerheid een afspraak is tussen een 
klant en de leverancier, en daar staat een bronbeheerder buiten. Als Linthorst dus 
bij ons een bron zou neerzetten en beheren en die werkt niet, dan zou de 
cooperatie een probleem hebben wat betreft leveringszekerheid aan de buurt, niet 
Linthorst zelf.  
Ennatuurlijk heeft (in Hengelo) ervaring met een constructie zoals bij Parenco 
beoogd wordt met restwarmte wat via een warmtepomp wordt opgewaardeerd. 
Het bedrijf heeft ongeveer één medewerker per 500 aansluitingen, maar dat is 
alleen voor de exploitatiefase – normaal gesproken komen ze pas in beeld als een 
netwerk er al ligt. 
Er bleek ook dat warmtenetbedrijven maximaal 6% rendement mogen halen op 
hun exploitatie, en dat lukt eigenlijk nooit. Het is dus geen business waar veel geld 
binnengeharkt wordt. 
Ennatuurlijk wil wel eens naar onze businesscase kijken. Voordat we dit doen 
moeten we bekijken wat we hiermee weggeven: zijn dit gegevens die we kunnen 
delen met anderen, of zijn ze in vertrouwen met ons gedeeld? Ook moeten we 
nagaan met wat voor intenties Ennatuurlijk ons ‘helpt’: wat is hun positie in dit 
verhaal? 

iii. 23/7 Overleg gemeente financiën – Annelien en Theo zijn bij de gemeente geweest 
om informatie te delen over het raadsvoorstel wat in ontwikkeling is. Omdat Sanne 
nu op vakantie is en een financieel ambtenaar terug is wilde hij wat vragen stellen 
over de exploitatieverwachtingen. Omdat de gemeentebegroting de komende tijd 



een tekort zal laten zien, wilde men in kaart brengen op wat voor kosten de 
gemeente moet rekenen voor de plannen in de Benedenbuurt.  
Centraal in de discussie staat 2 miljoen euro die door de gemeente gefinancierd 
moet worden. Of dit een lening of een gift is, is onduidelijk. Het zou goed zijn als er 
op z’n minst een garantiestelling komt, zodat de gemeente dit dekt in het geval de 
cooperatie het niet kan terugbetalen.  
Er wordt ook gekeken of een deel van dit bedrag door de provincie gedragen kan 
worden. 
Daarbij houden we in de gaten dat de nooduitgang open blijft: we willen ons niet 
commiteren aan een plan wat de buurt mogelijk (veel) geld kan gaan kosten. 
Daarom zorgen we ervoor dat we ten allen tijde kunnen stoppen. 

b. Mededelingen 
i. Concept Raadsvoorstel (17/9/2018) – is er nog niet. 

ii. Vakantiesluiting: 23 juli laatste Bestuurlijk Overleg. De eerst volgende is in week 34 
(20 augustus)  

5. Hoofdonderwerp 1: Toekomstige organisatie Coöperatie (Stuk) 
Theo heeft eea op papier gezet om een beeld te krijgen van wat er de komende jaren aan werk 
op ons af komt.  
De eerste vraag die opkomt is hoe we eigenlijk geld zouden kunnen krijgen om professionele 
krachten te betalen. Er zijn ideeën hierover, er lijkt ook al eea aangevraagd te zijn, maar 
voordat we meer kunnen aanvragen moeten we zeker weten dat we als cooperatie een 
bepaalde betalingsconstructie zouden willen omarmen. 
Een zorg is dat wanneer er geld beschikbaar komt vanuit een bepaalde financierder 
(bijvoorbeeld de gemeente), we dan moeten oppassen dat de mensen die daarmee betaald 
worden nog steeds voor het buurtbelang werken (en niet voor de gemeente).  
Toch zien we allemaal dat optie 1 en 2 (alles vrijwillig) geen optie is, omdat dit een te grote 
tijdsinvestering kost voor vrijwilligers. We gaan dus op zoek naar bronnen waaruit we route 3 
of 4 kunnen bekostigen. Het liefst zouden we zien dat dit gebeurt in de vorm van een gift die 
de cooperatie naar eigen inzicht mag besteden.  
De precieze invulling van de professionalisering tillen we over de vakantie heen. Er wordt 
uitgesproken dat we ons bewust moeten zijn van de tijd die het kan kosten om geschikte 
kandidaten te vinden voor de vacatures die gaan komen. 

6. Concept-intentieverklaring 
Er is een concept intentieverklaring naar ons opgestuurd; deze wordt in de vergadering 
besproken. Er worden enkele kleine aanpassingen gedaan, maar in grote lijnen onderschrijven 
we het document. Er zijn voldoende ontsnappingsclausules ingebouwd. 

7. Uit de werkgroepen 
1. Bestuur/Governance  

1. Vestigingsadres cooperatie – de notaris vroeg zich af wat het vestigingsadres 
gaat zijn. Theo stelt z’n postbus beschikbaar. 

2. De oprichters wordt gevraagd een kopie van een geldig legitimatiebewijs op 
te sturen naar Theo. 

3. Er is een formele secretaris nodig, Theo gaat vragen of Ronald hiervoor te 
porren is. 

2. Communicatie - Robert-Jan is begonnen met aanpassen van de buurtpagina op 
WageningenWoontDuurzaam. Een ieder wordt aangemoedigd om fouten en 
aanvullingen naar Robert-Jan te sturen, zodat die ze kan verwerken. 

 
8. Planning 

1. Afspraken notaris: de notaris stelde voor om op 14 of 16 augustus de cooperatie op 
te richten. Theo inventariseert wanneer iedereen kan en maakt een plan. Het lijkt 
erop dat Robert-Jan de enige is die niet kan op de 16e. Als het de zaak eenvoudiger 
maakt vindt hij het geen probleem om zich terug te trekken als oprichtend lid. 

2. Vakantiesluiting tot 20 augustus. Jan is er de 20ste niet. Robert-Jan is er de eerste 3 
vergaderingen niet. 



 
9. Rondvraag 

1. Jan heeft in een vakantiehuisje ontdekt dat vloerkoeling fantastisch is. 
2. Moet de gemeente ook weten dat we graag glasvezel willen? Omdat dit een luxe is 

waarin de buurt mogelijk interesse heeft, zal de gemeente niet financieel bijdragen 
aan glasvezel. Het kan ter discussie gebracht worden wanneer duidelijk wordt dat de 
totale businesscase er aantrekkelijker van wordt. 

3. Fijne vakantie iedereen! 
 

10. Sluiting 21:06 
 
 

Stukken bij deze agenda: 

 BenO_017_conceptnotulen_16 juli.pdf 

 180719 Planning en Werkzaamheden2018-2025 

 2018-06-25 Onderbouwing Financiën COOP start (intern) 

 Mail Ronald van Dokkum – aangevuld document 


