
Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A.  
Vergadering nr. 20 d.d. 27 augustus 2018 

 
Onderwerp: Notulen 
Soort:  Bestuurlijk Overleg (BeO) 
Volgnummer: 020 
Status:  Vastgesteld 
Datum:  27 augustus 2018 
Locatie:  Ons Huis (19.00 uur) 
Aanwezig Marianne van Loo, Theo de Bruijn, Gera de Bruijn, Annelien van de Meer, Wanka 

Lelieveld, Wouter Meijninger, Jochem Borgesius, Jan Janssen, Jan Hof en Ronald van 
Dokkum (notulen) 

 

 
1. Opening – door Theo. 
2. Vaststelling agenda (stuk) – wordt met een paar aanvullingen (agendapunt 4 en 8) 

goedgekeurd. De stukken voor de vergadering zullen voortaan naar alle aanwezigen worden 
gestuurd. 

3. Notulen vorige vergadering 
a. Nr. 19 - d.d. 20 augustus 2018 – Correctie op punt 6.a:  

1e zin aan passen in: . 
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 
Overige in de notulen is correct. De notulen worden na aanpassing van de correctie 
goedgekeurd.   
 

4. Mededelingen/ontwikkelingen: 
a. Periode 21/8-27/8 

i. 21/8 Gesprek Wanka en Theo met Sanne Meelker (gemeente) m.b.t. 
Raadsvoorstel – Naar aanleiding van het eenzijdig intrekken van de 
procedure om te komen tot een raadsvoorstel (die later weer is 
teruggedraaid, zie punt 4.a.ii) hebben we onze verbazing uitgesproken over 
de wijze waarop dit is gegaan. Afgesproken is om in de toekomst beter te 
overleggen. Verder staat Sanne positief tegenover onze wens tot 
professionalisering.  

ii. 21/8 Telefoontje Sanne i.v.m. raadsvoorstel - Sanne heeft gebeld met BZK. 
Op 10 september a.s. wordt een besluit genomen. Alle info en aanvullende 
stukken mogen tot het keuzemoment worden ingediend. Wij hebben nu 
geen raadsbesluit, en dat maakt onze zaak uitermate zwak. De gemeente 
heeft dat begrepen en wil nu toch een raadsvoorstel doen. Het 
oorspronkelijke voorstel is herschreven, nu meer procedureel dan financieel-
inhoudelijk.  

iii. 21/8 Mail naar Sanne i.v.m. Professionalisering – Theo heeft aangegeven dat 
tussen 3 en 4 ton voor de komende twee jaar nodig is. Sanne is  positief over 
de professionalisering. Ze wil een bedrag hiervoor (als subsidie)  meenemen 
in het raadsvoorstel. 

iv. 22/8 Mail Sanne i.v.m. Raadsvoorstel – is rondgestuurd (zie agendapunt 5). 
v. 22/8 Mail Sanne i.v.m. Gas/waterwerkzaamheden Ritzema Bosweg – 

binnenkort worden daar werkzaamheden uitgevoerd die niet meer kan 
wachten; ter info. 

vi. 22/8 Mail pompenleverancier GEA over kosten pomp – GEA heeft een 
offerte gemaakt over wat een pomp sec kost (575.000 euro), zonder enige 
entourage; vrij duur t.o.v. andere leveranciers.  



vii. 24/8 Mail Theo i.v.m. ervaringen ontwikkelorganisatie – uitgezet binnen 
nationaal netwerk met verzoek om tips om te voorkomen het wiel opnieuw 
uit te vinden. Leverde een aantal reacties op van o.a. “Hier opgewekt” en 
GEA.  

viii. TV-opname (2) – van HUMAN, is teruggekoppeld via Rita, maar daarna is 
Wanka nog een keer benaderd. Van het idee HUMAN een keer langs te laten 
komen om te zien of er mogelijkheden zijn, wordt op dit moment afgezien 
gelet op andere prioriteiten. Aktie: Wanka zal dit doorgeven. 

ix. Project WINST: volgende week ontvangen we eerste resultaten van hun 
modelstudie voor deze wijk. 

5. Hoofdonderwerp 1: Raadsvoorstel – Het raadsvoorstel beschrijft de ontwikkelingen en stand 
van zaken met betrekking tot de realisatie van een warmtesysteem voor de Benedenbuurt. 
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de beschreven aanpak. Er worden een aantal 
vragen ter opheldering gesteld. En een aantal opmerkingen:  
1) pagina 5, punt 3, Doelstelling; wat willen we bereiken?: Tweede bullet, wie bepaalt de eis 
van de jaarlijkse rendementsverbetering? Bovendien blijkt het in de derde bullet al bepaald 
en lijkt het dubbel. Vraag is wie is ‘we’ in het kopje behorend bij deze paragraaf. Wordt 
nagevraagd bij Sanne;  
2) pagina 6, punt 3, Hoe willen we dit bereiken?: In het voorstel wordt gesproken over een 
warmtesysteem als geheel (dus bron+net+afleversets in de woningen). Dat bijvoorbeeld de 
bron een risico kan vormen wordt zo niet duidelijk. Suggestie kan aan Sanne worden 
meegegeven of dit explicieter moet worden gemaakt;  
3) pagina 7, punt 7, Voorfinanciering gemeente: nagaan of bijlage 4 ‘onze’ spreadsheet met 
berekeningen is. De vraag is of dit moet worden meegestuurd; het behoeft sowieso een 
update;  
4) pagina 8, punt 7, Staatssteun: er wordt gesproken over een risico dat de coöperatie (in 
geval van) steun moet terugbetalen. Dit kunnen we nooit waarmaken. Bij de opstelling van 
een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente moeten we alert zijn dat dit goed wordt 
geformuleerd. Aktie: Theo en Wanka brengen deze punten over aan Sanne.  
Tot slot: de raadsvergadering is op 17 september a.s., dus na de keuze van BZK, maar een 
raadsvoorstel op zich kan al gunstig uitpakken. Zodra B&W hebben besloten tot een voorstel 
zal deze zo snel mogelijk worden nagestuurd richting BZK.  

6. Hoofdonderwerp 2: Presentatie B&W – Doel is om B&W te informeren over de stand van 
zaken met betrekking tot de ontwikkelingen in de regio en in de Benedenbuurt inzake de 
energietransitie. Theo, Wanka en Ronald zullen acte de présence geven. Sanne zal een deel 
van de presentatie doen, en wij een deel. De sheets worden kort doorgenomen waarna een 
aantal aanvullingen en suggesties voor aanpassingen worden gedaan. Met betrekking tot de 
respons in de wijk van 44% wordt opgemerkt dat dit een soort startmoment weergeeft. 
Verder dient het belang en urgentie van een raadsvoorstel te worden opgenomen in de 
presentatie. De sheet over de toekomst gaat o.a. over het verder ontwikkelen van de 
coöperatie, de professionalisering, het opzetten van wijkteams, en de samenwerking met de 
gemeente. Aktie: Theo en Wanka passen de presentatie aan. 

7. Uit de werkgroepen: 
a. Financiën – Rondgestuurd is een stuk voor de gemeente over de begroting van de 

coöperatie (ten behoeve van de professionalisering). Er volgt een korte discussie 
waaruit blijkt dat er verschillende belangen spelen. Het volgende wordt 
afgesproken/geconcludeerd: 1) dit is een stuk voor de gemeente; 2) nagegaan wordt 
wat er landelijk voor ervaringen zijn; 3) op korte termijn wordt dit verder besproken. 
Aktie: Theo en Annelien bereiden dit voor.  

b. Bestuur/Governance – Wanka heeft Jan Hof benaderd om zitting te nemen in het 
bestuur. Jan bevestigt dat hij graag wil meedoen, maar geeft aan dat 19.00 uur niet 
haalbaar is. Jan wordt welkom geheten. Afgesproken wordt om vanaf volgende 
week bijeen te komen van 19.30 tot 21.30 uur (in Ons Huis). De frequentie van 
vergaderen kan naar verwachting worden gereduceerd vanaf oktober a.s. als de 



besluiten van BZK en de raad bekend zijn. Melitta Steenhuis zal worden gevraagd of 
zij de vergaderingen weer kan/wil bijwonen (aktie Wanka).   

c. Techniek – geen opmerkingen. 
d. Communicatie – geen opmerkingen. 

8. Planning: 
a. Periode 20/8 – 21/9: 

i. 28 augustus – Toelichting/presentatie B&W: zie agendapunt 6. 
ii. 28 augustus - Oprichting bij de notaris: Hele bestuur (afwezig Robert-Jan 

Geerts en Jan Hof) plus Wanka.  
iii. 28 augustus afspraak Richard van Vliet m.b.t. planning aanbesteding: Theo 

en Wanka gaan daar heen. 
iv. 29 augustus – overleg Sicco: om 15.00 uur terugkoppeling van de gegevens 

uit de buurtschouw eerder dit jaar. Wie wil/kan erbij zijn, samen met 
Wanka? 

v. 31 augustus - aanvulling excell WINST; en omdat we nog geen KvK-nummer 
en bankrekeningnummer hebben wordt de geplande voucheruitreiking 
uitgesteld. 

vi. 6 september – informatie ervaringen door dWs: gaat niet door vanwege 
ongevalvan betrokkene bij dWs.  

vii. 10 september – Apeldoorn, bijeenkomst van het GEA. Dit betreft de Wijken 
van de Toekomst (waar Benedenbuurt ook deel van uit maakt) in het kader 
van CoP (= Community of Practice). Theo en Wanka gaan er heen  

viii. 10 september – uitslag BZK: Wanka zal worden geïnformeerd. 
ix. 13 september – Deventer, het GEA organiseert een Netwerkbijeenkomst. 

Theo en Wanka gaan erheen. 
x. 15 september 2018 - https://www.hieropgewekt.nl/agenda/hier-opgewekt-

heidag-voor-bestuurders-2018 : Theo, Nel en Gera gaan er in ieder geval 
heen. 

xi. 17 september - Rondetafelgesprek Gemeente Wageningen: Hele bestuur 
(indien het doorgaat). 

xii. 18 september Klimaatontbijt, Vakschool – Theo en Wanka gaan erheen. 
9. Rondvraag – Deze keer geen stand op de Molenmarkt. 
10. Sluiting – door Theo even over 21.00 uur. 
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