
Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A.  
Vergadering nr. 30 d.d. 3 december 2018 

 
Onderwerp: Notulen 
Soort:  Bestuurlijk Overleg (BeO) met werkgroepleden 
Volgnummer: 030 
Status:  Vastgesteld 
Datum:  3 december 2018 
Locatie:  Ons Huis  
Aanwezig: Wanka Lelieveld, Jan Janssen, Nel Tiemens, Annelien van de Meer, Marianne van Loo, 

Melitta Steenhuis, Theo de Bruijn, Ronald van Dokkum, Jan Hof 

 
1. Opening 19:36 
2. Vaststelling agenda - vastgesteld 
3. Ingekomen stukken   

 Tussenrapportage WINST is vandaag binnengekomen. Korte samenvatting: 70/40 
graden is de beste optie voor wijken als de onze, ook wat betreft CO2 reductie. Er 
zijn wat indicaties over kosten en vergelijkingen met alternatieven. Er wordt gesteld 
dat de wijk niet altijd de beste schaal is: voor bronnen als ultradiepe geothermie is 
een grotere schaal interessanter. 

 Robert-Jan heeft een stuk geschreven over mindmaps. 
4. Notulen vorige vergadering         

 Nr. 28 - d.d. 5 november 2018 (stuk) – dit is lang geleden, wat het moeilijk maakt om 
nu nog deze notulen te beoordelen. Er wordt voorgesteld de notulen van het 
maandelijkse bestuurlijk overleg met werkgroepleden gewoon de week erna te 
behandelen, zoals we ook met gewone vergaderingen doen. De werkgroepleden 
krijgen de kans schriftelijk te reageren. 
Er zijn geen aanpassingen, dus ze worden vastgesteld. 

 
 

5. Actiepunten vorige vergaderingen: 

 de conflictpiramide invullen (nog relevant ?) – Nel kon er niet zoveel mee dus die 
heeft hem teruggegeven aan Jan Hof, we gaan hier volgende week uitgebreid mee 
bezig. 

 Wekelijks overleg Wanka, Theo, RJ – Wanka heeft een gespreksverslag gedeeld van 
contact met Liander, dit is rondgestuurd. 
Daarnaast is Wanka bij een discussieavond geweest met de PvdA. Hier kwam ter 
sprake dat het misschien mogelijk is om ons project zonder financiering van de 
gemeente van de grond te krijgen, wat zou betekenen dat de raad er niets over 
‘hoeft te vinden’. Voor de wethouder is dat niet wenselijk: die wil graag dat de 
gemeente wel degelijk een aandeel heeft in het project, zodat er via politiek 
draagvlak verder gebouwd kan worden aan plannen voor andere wijken binnen 
Wageningen. Dit is goed om in ons achterhoofd te houden. 
We zien dat een reflectiemoment tegen het eind van de week waardevol is. Dit moet 
wel een beetje flexibel gebeuren, dus liefst met een zo klein mogelijk groepje. RJ en 
Wanka doen dit in elk geval, mogelijk schuiven Annelien en/of Theo aan. Dit moet te 
doen zijn omdat Wanka goed op de hoogte is van de gesprekken van Theo. 
Jan Janssen ziet liever dat Theo ook inzet levert om z’n gesprekken vast te leggen, 
maar legt zich neer bij de keuze van de meerderheid. 
 

 
6. Mededelingen  



 De intentieovereenkomst is inmiddels dusdanig achterhaald dat het wat vreemd is 
om deze nu nog te ondertekenen. Er is daarom met de gemeente besloten om deze 
niet meer te tekenen. 

 Vanochtend was er een ‘bestuurlijk startmoment’ – het voltallige bestuur sprak met 
wethouder en Sanne Meelker van de gemeente en de directrice van De 
Woningstichting. Hier kwam naar voren dat sommigen een zekere druk voelen dat de 
planning wat krap is. Het werd toen ook duidelijk dat er ruimte is om stappen een 
beetje uit te stellen als het nodig is. Het is nu van belang om de planning in (meer) 
detail in te vullen, zodat we grip krijgen op alle tussenstappen die gezet moeten 
worden om op bepaalde momenten grote en belangrijke keuzes te maken. 

 De financiering van het adviesbureau bleek vanochtend volgens de gemeente uit de 
BZK-subsidie te moeten komen. Voorheen was er sprake van het financieren van dit 
voortraject op de begroting van de rioolvervanging, en dit is langzaam verschoven 
naar de financiering van de cooperatie. AP Wanka: is er documentatie over de 
financieringsplannen van een paar maanden geleden? 
Een probleem is dat in onze begroting geen post is opgenomen om een adviesbureau 
aan te stellen, maar één van de taken van het adviesbureau is het herijken van de 
begroting (en dus het bepalen of er geld is om een adviesbureau aan te stellen). 
Het is duidelijk dat er nog te weinig grip is op de financiën. Voordat de uitvraag voor 
het adviesbureau de deur uitgaat willen we helderheid over de 
financieringsconstructie. AP: Theo gaat dit zo snel mogelijk bij Sanne neerleggen. 

 Craig wil graag een paar sessies meehelpen met het reflecteren op de 
marktconsultatie, PvE en scope. Een belangrijke inzet is de ‘scoping’ voor het 
adviesbureau: wat hebben we al gedaan, wat kunnen we zelf, en wat moet het 
adviesbureau precies doen? Het lijkt een goed idee om dit te doen met het bestuur 
en techniekwerkgroepleden die willen aanhaken. We gaan dit doen op 13 en 17 
december. AP: Wanka bereidt dit voor met Craig. 

 Annelien heeft nagedacht over de discussie van vorige week. Ze ervaart een 
verandering ten opzichte van voor de zomer: toen zat ze vaak te overleggen met 
Theo en Wanka, maar nu Theo betaald wordt en dus samen met Wanka het 
‘werkteam’ is, voelt ze zich er als vrijwilliger/bestuurslid een beetje ‘uitgewipt’. 
Eigenlijk zit ze er nog hetzelfde in, dus ze wil graag intensief betrokken blijven bij de 
ontwikkelingen. Dit is eigenlijk al ingezet in de vorm van een ‘werkgroep financiën’ 
waarin vooralsnog alleen Theo en Annelien zitting hebben. 

 Proefkonijnen: Wanka heeft contact gehad met Liander over slimme meters. Hij 
hoopt volgende week de jaarduurkromme van bestaande slimme meters in de week 
te krijgen, en hij hoopt binnenkort te horen of er versneld en gratis nieuwe slimme 
meters geplaatst kunnen worden (zogeheten ‘prio-aansluitingen’). 

 Wanka heeft contact met iemand die mensen opleidt om CV-systemen in te regelen. 
Hij wil de meest uitdagende woningen in de buurt wel onder handen nemen en ons 
helpen om zelf te leren deze systemen in te regelen. Marianne, Wanka, ??? en Jan 
Hof willen wel. Het zou mooi zijn als er ook woningstichtinghuizen bekeken worden, 
maar alleen na overleg met de woningstichting. 
Wanneer mensen goede isolatie hebben en een goed ingesteld cv-systeem zou het 
goed kunnen dat de ketel ingesteld kan worden op 55 graden. Daarmee zouden 
ketels zuiniger stoken. Als blijkt dat er flink rek zit in de stooktemperatuur na een 
goede afstelling van het cv-systeem, dan kan misschien de aanvoertemperatuur van 
het warmtenet ook naar beneden. 

 Theo heeft contact met een Wageninger die goed bekend is met geothermie. Dit is 
interessant wanneer we meer in detail aan het werk gaan met de bronkeuze. 

 PVDA-avond: Diederik Samsom ziet de sociale kant van de warmtetransitie als de 
grootste uitdaging, technisch is er veel mogelijk. De sfeer was positief: iedereen in de 
zaal stond achter verduurzaming in het algemeen en concrete plannen als de onze in 
het bijzonder. Het was ook goed om contact te maken met Samsom, hier is al een 



eerste connectie uitgekomen in de vorm van een afspraak om eens te praten met 
een warmtebedrijf (HVC). 
 

 
7. Planning   
     Periode 3/12-13/12: 

 6/12 overleg communicatiewerkgroep 

 10/12 overleg met NVWA in Arnhem. (Als dit niet wat wordt kunnen we via 
BZK een andere ingang proberen.) 

 13/12 alliander update 

 13/12 bezoek commissaris van de Koning 

 11/12 op bezoek bij warmtebedrijf HVC om te praten over warmteprofielen 
en andere zaken 

 (nog geen datum) Er komt een overleg met de Rabobank, puur informatief. 
Rabobank heeft het initiatief genomen 

 10/01 overleg met woningstichting over WKOs. 
     Bestuursvergaderingen: 

 10/12 19:30: bestuursvergadering - conflictpiramide met Jan Hof – met bestuur en 
techniekwerkgroepleden. Totdat Jan Hof aanwezig is kunnen we andere zaken 
bespreken. 

 13/12 19:30: scope en pve revisited met Craig (1)  

 17/12 19:30: scope en pve revisited met Craig (2) 

 Kerstvakantie 

 7/1 19:30: eerste vergadering nieuwe jaar. 
 

8. Mindmapping: RJ licht z’n stuk toe. Hij ziet kans om met het softwareprogramma Atlas.ti de 
berg aan informatie waarmee we werken te structureren. Dit zou kunnen helpen om 
verschillende onderwerpen waarover we nadenken met elkaar te verbinden, sneller 
zichtbaar te maken wat en waarom we in het verleden hebben gekozen, en andere 
initiatieven verder te laten bouwen op ons ‘pionierswerk’. Er is een gevoel dat dit interessant 
kan zijn, maar ook erg veel werk. Men staat open voor externe funding voor een dergelijk 
project. 
 

9. Rondvraag  

 Geen vragen. 
 

10. Sluiting 21:39 
 


