
Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A.  
Verdiepingsbijeenkomst (2) d.d. 17 december 2018 

 

Onderwerp: Notulen 

Soort:  Verdiepingsbijeenkomst met Craig (2) 

Volgnummer: 033 

Status:  Vastgesteld 

Datum:  17 december 2018 

Locatie:  Ons Huis, 19:30 

Aanwezig:  Theo de Bruijn, Jan Janssen, Nel Tiemens, Melitta Steenhuis, Jan Oude Voshaar, 

Wanka Lelieveld, Wouter Meininger, Ronald van Dokkum, Robert-Jan Geerts 

(notulen), Annelien van de Meer, Gera de Bruijn, Craig Savy, Dethmer Boels. 

 

Vandaag de tweede van de ‘bijzondere vergaderingen’ van Bestuur en Techniekwerkgroep onder 

leiding van Craig Savy in het kader van het voorbereiden van de aanvraag van het adviesbureau. Er 

zijn slides gebruikt, maar deze zijn (nog) niet gedeeld. 

Onderwerp vandaag: input voor offerte-aanvraag gemeente 

1. Analyse tussen ontwikkelproces en fasering in offerte-aanvraag 

a. Er zijn een aantal onderdelen in het PvE, met elk een aantal alternatieve routes die 

we zouden kunnen onderzoeken. Omdat de onderdelen van elkaar afhankelijk zijn, 

zijn er dus heel veel scenarios te verzinnen van verschillende combinaties van 

keuzes. Het hierin wegwijs raken is een enorm karwei.  

Het adviesbureau zou hier wel raad mee weten: dit bureau kan uitzoeken welke 

opties er zijn en welke combinaties interessant zijn. Veelbelovende scenarios kunnen 

dan vergeleken worden door ze te ‘ranken’ op basis van een aantal eisen die we 

samen opstellen. Het hoogst scorende alternatief is dan de beste optie. 

Dit werkt dan als een trechter: er zijn eerst heel veel opties, en naarmate er minder 

overblijven worden er meer details uitgewerkt.  

b. Het idee is om het adviesbureau in twee fasen in te zetten. In de eerste fase worden 

verschillende technische combinaties ontwikkeld, waarna een scenario gekozen 

wordt. Vervolgens wordt het gekozen scenario in detail uitgewerkt op techniek, 

realisatiebudget en verhaal voor de wijk.  

In de tweede fase wordt het technische ontwerk verfijnd en in detail uitgewerkt, om 

uiteindelijk een gedetailleerde en zo concreet mogelijke uitvraag voor een aannemer 

te doen. 

c. Craig heeft voor beide fases deelstappen op een rijtje gezet en een voorstel gedaan 

van de onderdelen die uitgevoerd moeten in die stappen. Een deel van deze 

onderdelen staat al in het voorstel van de gemeente, maar een ander deel niet. Craig 

benadrukt dat deze er wel bij zouden moeten staan in de uitvraag, omdat er anders 

een goede kans is dat er meerkosten gerekend gaan worden.  

Een paar thema’s worden naar aanleiding hiervan besproken: 



 Wanneer komt er ondersteuning voor ons financiële plaatje? Er staan op een 

paar plekken ‘second opinions’ over budgetten en businesscases. We 

moeten financiële inschattingen voor scenarios maken in de deelfase 

‘businesscase per scenario’, dus daarvoor hebben we al vertrouwen in onze 

businesscase nodig. Daarnaast moet aan het einde van fase 1 een voorstel 

naar de wijk gedaan worden, dus dan moeten we behoorlijk zeker zijn van de 

totale businesscase. Er moet dus ook een (eventueel eenvoudige) ‘second 

opinion businesscase WOW’ in de eerste fase en wel aan het begin van de 

deelfase ‘businesscase per scenario’. 

 Hoe zorgen we ervoor dat er kritisch gekeken wordt naar de plannen? We 

willen graag dat we het ook horen als iets niet gaat werken of lastig wordt. 

Om er zeker(der) van te zijn dat positieve verhalen van het adviesbureau te 

vertrouwen zijn moeten we meekijken met de redeneringen die leiden tot 

bepaalde standpunten/adviezen van het bureau. Het financiële verhaal kan 

gecontroleerd worden door de penningmeester (door gewoon goed te kijken 

welke aannames gedaan worden). Technisch gezien kunnen we zelf kritisch 

blijven en de juiste criteria aanleveren waarlangs getoetst wordt. Hoe dan 

ook blijven we afhankelijk van de expertise van anderen. 

 Er zijn nogal wat onderdelen waarvan Craig denkt dat ze door het 

adviesbureau gedaan moeten worden, maar die (nog) niet in de uitvraag 

staan. Hoe komt dat en wat moeten we ermee? Een deel ervan is 

waarschijnlijk impliciet, maar dan is het de vraag of een adviesbureau dat 

ook ziet. Een ander deel wordt misschien verwacht dat wij het zelf zouden 

oppakken, en een derde deel kan gewoon vergeten zijn. Maar moet deze 

vraag juist ruim gesteld worden, zodat het adviesbureau zelf een 

interpretatie kan maken van de vraag en een eigen plan van aanpak? Of 

moeten we precies zeggen wat we willen? We parkeren de discussie even. 

2. Tekstuele voorstellen geven op de scope van de gemeente (zie slides Craig) 

a. Technische scenario’s:  

b. Businesscase per scenario 

c. Scenariokeuze 

d. Aanscherpen/herzien budget 

3. Algemene opmerkingen over offerteaanvraag 

a. Beoordeling van aanbieders: niet ontzorgen maar effectief meenemen van 

opdrachtgever 

b. Kick-off 

c. Wrap-up 

 

Afrondend: wat doen we hier allemaal mee? De tekstuele voorstellen klinken goed, dus laten 

we die gewoon overnemen. Aandachtspunten kunnen we meenemen bij het beoordelen van 

de offertes. Maar wat doen we met de ‘nog niet genoemde checklist-puntjes’? Het lijkt ons 

goed om deze intern te houden als richtlijn, zodat we de voorstellen van de adviesbureaus 

eraan kunnen toetsen. Ze worden dus niet (nu al) gedeeld met de potentiële adviesbureaus. 

 



4. Ambitie eigenaarschap: we zouden vandaag ook voor- en tegenargumenten verzamelen voor 

het zelf exploiteren dan het warmtenet (tegenover een commerciële partij aantrekken om 

het net te exploiteren). Deze ambitie is opgenomen in de ‘scope’, maar hier is recentelijk 

discussie over ontstaan. Er is nu geen tijd voor de discussie, maar er wordt ook gesuggereerd 

dat deze keuze nog een tijd uitgesteld kan worden. De argumenten die een ieder als 

‘huiswerk’ heeft meegebracht mogen gemaild worden naar Robert-Jan 

(robertjangeerts@gmail.com), die zal ze verzamelen. 

 

5. Wat doen we volgend jaar? 

a. 7 januari is er nieuwjaarsreceptie bij de gemeente, dan geen vergadering.  

b. 10 januari: Het bestuur vergadert zonder projectteam bij Annelien thuis 

c. 14 januari: vergaderen in grote groep, discussie over communicatieplan 

 

6. Sluiting met gluhwein en koekjes: 21:37 -  fijne kerst en jaarwisseling iedereen! 

 


