
Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A. 
Vergadering nr. 19 d.d. 20 augustus 2018 

 
Onderwerp: Notulen 
Soort: Bestuurlijk Overleg (BeO) 
Volgnummer: 019 
Status: Vastgesteld 
Datum: 20 augustus 2018 
Locatie: Ons Huis (19.00 uur) 
Aanwezig: Annelien van de Meer, Wanka Lelieveld, Rita van Biesbergen, Nel Tiemens, Theo de 
Bruijn, Gera de Bruijn en Ronald van Dokkum (notulen) 

 

 

1. Opening - door Theo. 
2. Vaststelling agenda - met een paar aanvullingen (financiën, mailinglijsten en voucheruitreiking) 

vastgesteld. 
3. Notulen vorige vergaderingen: 

a. Nr. 18 - d.d. 23 juli 2018 (stuk) - per ongeluk zijn de deelnemers niet vermeld; aanwezig 
waren Annelien van de Meer, Wanka Lelieveld, Nel Tiemens, Theo de Bruijn, Jan Janssen, 
Paul Goedhart en Robert-Jan Geerts (notulen). 

4. Mededelingen/ontwikkelingen: 
a. Periode 23/7 - 20/8 

i. 24/7 Intentieovereenkomst (stuk) – Vandaag (20 augustus) heeft Sanne Meelker 
van de Gemeente een mail geschreven dat in plaats van een raadsvoorstel (zie ook 
agendapunt 4.a.iii) er een raadsinformatiebrief (RIB) zal worden verstuurd. De 
vraag is nu wat er met dit stuk (de intentieovereenkomst), dat als bijlage bij het 
raadsvoorstel zou worden gevoegd, gaat gebeuren. 

ii. 25/7 Verzoek aan Pieter Roza – Er is besloten om een 3D-tekening te laten maken 
van de gebouwen op de Dreyen (bron-installatie) om een idee te krijgen van de 
landschappelijke inbedding. 

iii. Juli/augustus Bijdrage aan raadsvoorstel in juli – Geheel onverwacht is het bestuur 
vandaag (per mail via Sanne) medegedeeld dat er - tegen de afspraken in - geen 
raadsbesluit wordt voorbereid, maar dat de raad middels een brief zal worden 
geïnformeerd. De gemeente zegt meer tijd nodig te hebben om een en ander op 
een rijtje te zetten. In onze ogen zet dit besluit het hele proces op losse schroeven, 
nog afgezien van het feit dat hierover met ons vooraf op geen enkele wijze overleg 
is gevoerd. Afgesproken wordt om de volgende dag (dinsdag) hierover opheldering 
te vragen en onze zorgen uit te spreken.1 

iv. 15/8 Bijeenkomst ECO/RVO – Tijdens de bijeenkomst van diverse groeperingen die 
bezig zijn met de energietransitie blijkt dat de groepen allemaal tegen dezelfde 
problemen aan te lopen. Deze zullen worden gebundeld en richting Den Haag 
worden gepresenteerd. 

b. Mededelingen 
i. Verzoek meedoen TV programma klimaatstraat – Afgesproken wordt dat Rita 

contact opneemt om te kijken in hoeverre hier sprake kan zijn van 
synergievoordelen. Zij zal dit terugkoppelen in het Bestuurlijk Overleg. Over het 
algemeen is er terughoudendheid om op het verzoek in te gaan. 

ii. Verzoek Rabobank (Stuk) - De Rabobank nodigt ons uit voor een gesprek en 
verzoekt of wij bij de Rabobank een rekening willen openen. Na enige discussie 
(over Rabobank vs ASN/Triodos) wordt besloten een vrijblijvend gesprek aan te 

 
1 Uit de gesprekken die Theo en Wanka op dinsdag na de vergadering hebben gevoerd met Sanne en 
wethouder Anne Jansen is nu afgesproken dat er toch een raadsvoorstel komt, waarin met name goedkeuring 
wordt gevraagd voor het proces. Financiële aspecten zullen later worden ingebracht. 



gaan. Aktie: Theo informeert Rabobank waarna Ronald en Annelien dit 
oppakken. 

iii. Shell – Via Theo is er een contact met Shell, die mogelijk een rol zou kunnen spelen 
bij het leveren van groene stroom. Een gesprek hierover wordt geparkeerd tot er 
meer duidelijk is over de elektriciteitsbehoefte (o.a. afhankelijk of we meegaan 
met Parenco of niet). 

iv. Vraag m.b.t. pilot ESCO Breda – BRESCO Breda zoekt nog twee gemeentes voor een 
pilot voor verduurzaming van huizen. Besloten wordt dit verzoek af te wijzen; heeft 
voor ons op dit moment geen prioriteit. 

5. Hoofdonderwerp 1: Professionalisering van de organisatie (stuk) – Wanka heeft met alle 
bestuursleden gesproken om te kijken welke kant het uit zou kunnen gaan. Een en ander is de 
vorige keer ook al besproken. Kan je een professionele organisatie onder het bestuur zetten 
die heel veel werk van het bestuur overneemt en waardoor de continuïteit kan worden 
gewaarborgd. Wanka geeft aan dat het goed zou zijn als die professionaliteit in de wijk zou 
worden gevonden. Voornaamste reden is dat de kennis zo in de wijk blijft. Dat zou met externe 
partijen opgegeven worden, is wellicht ook duurder en er zal sprake zijn van minder 
engagement/betrokkenheid. Er zitten wel een aantal gevoeligheden in, bijvoorbeeld de 
gedachte dat men elkaar baantjes toebedeeld. Op zich kan dit worden voorkomen door goed 
duidelijk te maken welke taken moeten worden ingevuld, en er moet open worden 
gecommuniceerd. Ander punt is dat een professionele organisatie weliswaar het bestuur kan 
ontlasten, maar het bestuur zal ook over voldoende capaciteit en kennis dienen te beschikken 
om het werk van de professionele organisatie goed te kunnen beoordelen en om beslissingen 
te kunnen nemen. Iedereen is van mening dat we moeten professionaliseren, hoe precies is 
nog niet geheel uitgekristalliseerd. De volgende conclusies/afspraken worden gemaakt: 
1 Iedereen erkent de noodzaak om te professionaliseren; 
2 Wat is er nodig: welke taken moeten worden ingevuld, hoelang duren deze taken, hoeveel 
fte is er nodig, en hoe kan een en ander worden gefinancierd. AKTIE: Theo, Wanka en 
eventueel Robert-Jan zullen een voorstel uitwerken; 
3 Nagegaan wordt of de taakomschrijving ook breder kan worden opgezet, bijvoorbeeld voor 
andere wijken die ook van het gas af moeten. Daarnaast zal met Sanne worden overlegd over 
financieringsmogelijkheden. 

6. Uit de werkgroepen: 
a. Financiën – Annelien heeft contact gehad met Sanne (gemeente) om helderheid te 
krijgen over de 2 miljoen. Is dit een lening of een subsidie? Het is een lening. Voor de 
gemeente is helder dat de kosten die worden gemaakt voor de aanleg van het 
warmtenetsysteem geen gift is, maar een lening. Deze zal bij de overdracht van het 
warmtenetsysteem aan de coöperatie (op den duur) moeten worden terugbetaald. De 
belangrijkste vraag is of er in de exploitatie voldoende ruimte en lucht zit om dergelijke 
financiële verplichtingen op te vangen. AKTIE: Theo denkt van wel en zal aangeven 
waarin dat volgens hem zit. 
Verder is het wenselijk dat alle onderdelen van de exploitatie eens samen met de 
gemeente (onder meer financiën) besproken wordt om zo op 1 lijn te zitten. 
AKTIE: Afspraak met gemeente o.a. Financiën, Theo vraagt Sanne dit te initiëren 

b. Bestuur/Governance - zie met name agendapunt 4.a.iii. 
c. Techniek: geen opmerkingen. 
d. Communicatie en mailinglijsten – Over het algemeen worden de agenda en notulen 

breed verspreid, de onderliggende stukken in kleinere kring. Er zijn echter diverse 
mailinglijsten in omloop. 
AKTIE: Theo en Wanka gaan een en ander opschonen. 

7. Planning: 
a. Periode 20/8 – 21/9 

i 28/8 – Toelichting/presentatie B&W – de vraag is of dit nu nog doorgaat 
gelet op de koerswijziging van de gemeente (Nel en Ronald zouden er heen 
gaan). 



ii 28/8 - Oprichting bij de notaris – er moeten nog een aantal administratieve 
zaken worden doorgegeven. 

iii 31/8 – Voucheruitreiking – door gedeputeerde (10.000 euro). Wanka gaat in 
ieder geval. 

iv 6/9 – informatie ervaringen door dWs: Annelien en Theo gaan er heen om 
ervaringen van de Woningstichting bij diverse projecten op te halen. 

v 13/9 - Gelders Energie Akkoord, COP – zie nieuwsbrief via de mail. 
vi 15/9 - https://www.hieropgewekt.nl/agenda/hier-opgewekt-heidag-voor- 

bestuurders-2018 - Interessante dag voor bestuurders van coöperaties. 
Theo, Nel en Gera gaan er in ieder geval heen. 

vii 17/9 - Rondetafelgesprek Gemeente Wageningen – ook hier is de vraag of dit 
nog doorgaat (zie ook onder 7.a.eerste punt, voltallig bestuur zou aanwezig 
zijn). 

viii 18/9 - Klimaatontbijt, Vakschool - als de coöperatie is opgericht kunnen we 
ons formeel aanmelden. Theo en Wanka gaan er heen. 

8. Rondvraag – Wanka geeft aan dat het leuk is om te zien hoe er bij discussies telkens weer naar 
openingen wordt gezocht, en Nel vraagt na of er architecten in de wijk wonen. 

9. Sluiting - door Theo even voor 21.00 uur! 
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