
Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A.  
Vergadering  d.d. 25 maart 2019 

Onderwerp: Notulen 
Soort:  WoW-overleg smal 
Volgnummer: 038  
Status:  Vastgesteld 
Datum:  25 maart 2019 
Locatie:  Ons Huis  (19.30 uur) 
Afwezig:  Ronald en Wanka 
Aanwezig: Theo, Nel, Robert-Jan (notulen), Melitta, Joris, Jan Janssen, Annelien 

1. Opening 19:41 door Joris 
2. Vaststelling agenda – vastgesteld. 
3. Ingekomen stukken: Kernwaarden en organisatie WOW versie 0.6   

 
4. Notulen vorige vergadering:   

 Er staat nog open: 18 februari, volgnummer 037. Die bespreken we volgende keer. 
 

5. Actiepunten vorige vergaderingen:       

 Input voor website – melitta vraagt bestuursleden nogmaals om input te delen. 

 Bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering (Joris en Annelien) – loopt. Het blijkt 
ingewikkeld omdat informatie alleen telefonisch beschikbaar is. Nel heeft een link 
doorgestuurd van een organisatie die wel eea online laat zien. Annelien gaat er mee 
verder. 

 Programma WOW breed 1 april as. – inzet is in algemene zin een update over de 
stand van zaken in verschillende gremia. Omdat er ’s ochtends een presentatie zal 
zijn van RHDHV over de concepten, zouden we die ook ’s avonds kunnen bespreken. 
Alleen dit is wat kort dag,  dus WOW-breed gaat naar 8 april; 1 april wordt gewone 
BV. 

 Input Communicatie acties incl begroting komende  periode (aanlevering 1 april?) -
loopt. 

 Actiepunten WOW-smal 18 maart (Annelien) – gedaan. 

 Craig is gebeld, z’n gewerkte uren worden betaald, hij heeft een overzicht gedeeld.  

 Er zijn tussen Annelien en Wanka betere afspraken gemaakt over financiële zaken. 
 

6. Mededelingen           

 Belangrijkste punten vh maandagochtend overleg (zie apart verslag) 

 Buurtsafari Vonk: loopt. Er zijn foldertjes rondgebracht. We gaan proberen een 
energiehuisje toe te voegen, maar het wordt spannend of dat op tijd lukt. Zo niet, 
dan later.  

 Annelien werkt aan de begroting van de buurtsafari, er is nog niet 100% dekking 
maar daar wordt aan gewerkt. 

 Twee officiele afzeggingen voor buurtsafari: Annelien en Joris. We vinden dat erg 
jammer. 

 Melitta en Wanka hebben overlegd met Karin van Ammerlaan. Zij gaat zich in het 
bijzonder richten op VVEs, omdat die lastig te benaderen blijken. Er wordt gewerkt 
aan een FAQ, ook voor verschillende bewonersgroepen. Er is hiervoor goed contact 
met de woningstichting en de bewonerscommissie, dus dat is positief. 

 26 april: een kamerlid en gedeputeerde van het CDA willen langskomen om te praten 
over betrekken van bewoners en aanpassingen warmtewet. 

 De woonbond heeft contact gezocht met bewonerscommissie en WS. 

 Robert-Jan heeft contact met HIER klimaatbureau voor een aantal stukjes over de 
benedenbuurt 

 Jan zwaait af: dit is de laatste vergadering waar hij aanwezig is. We danken hem voor 
zijn inzet. We vinden het jammer, maar zien hem vast nog regelmatig. 



 
 

7. Discussie nav maandagochtendoverleg 

 Er is een flinke discussie geweest over hoe de eigendomsverhoudingen moeten gaan 
zijn in de exploitatiefase. We zien wel dat de intenties in de goede richting zijn, maar 
er staat niets op papier waarop we kunnen terugvallen als er onenigheid ontstaat 
over de te nemen richting. Het bestuur gaat volgende week voorstellen om meer op 
papier te zetten met gemeente en WS. 

 Wie besluit over de concepten? Het bestuur moet iets voorstellen aan de ALV, dus 
die sorteert voor. De ALV kan dit voorstel wegstemmen. 

 Detailgesprek over concepten (met RHDHV, Sanne en Jerry): het bestuur kiest of dit 
op 25 of 29 april gaat zijn, laat dit weten aan Theo zodat die de rest kan organiseren. 
 

8. Planning          

 01 april: WOW-bestuur 

 08 april: WOW- breed (onderwerp: stand van zaken: RHDHV en werkgroepen, opzet 
concepten) 

 09 april: communicatiewerkgroep 

 15 april: WOW-smal (bestuur en PCT), afw.: Joris 

 22 april: vervalt ivm Pasen 

 26 april: CDA-bezoek 

 29 april: WOW-bestuur 

 03 mei: lentemarkt op het meidoornplantsoen 

 06 mei: ochtend: bestuurlijk maandagochtendoverleg met keuze voor concepten. 

 06 mei: WOW-smal 

 13 mei: ALV (voorstel) 
 
 

9. HOOFDONDERWERP: Kernwaarden en organisatie WOW. 

 Joris leidt het in. Opmerkingen over H1 en H2: 
i. Waarom staat de brainstorm in de bijlage? Het is immers een wat vreemde 

verzameling van ideeën die veelal niet direct bruikbaar zijn. We zien dit als 
een waardevolle discussie, dus als we ernaar teruggaan is het goed om de 
oude aandachtspunten nog in de buurt hebben. Een beetje ordening zou wel 
mooi zijn. 

ii. Over een voorbeeld zijn: ‘ad hoc...’ vervalt en wordt vervangen door “de 
wijze waarop we een voorbeeld willen zijn en de onderwerpen waarover we 
ons willen presenteren worden vastgelegd” . Op die manier kan er ook 
ruimte zijn voor eigen initiatief van individuen als die het leuk vinden hier 
meer energie in te steken. De gedachtegang van de formulering is dat we er 
voor moeten waken ‘geleefd te worden’: vragen van buitenaf moeten 
gewoon genegeerd kunnen worden als ze te belastend zijn. 

iii. Zeggenschap: zoals het er nu staat is er geen betekenisvol criterium. Kunnen 
we iets beters formuleren? Het is lastig te zeggen wat we precies willen, 
uiteindelijk zal de ALV beslissen of het ‘maximaal haalbare’ is bereikt. 

Voor de rest is men tevreden. 

 Opmerkingen over H3 
i. Er staan veel verschillende rollen in het verhaal, maar er zijn maar een paar 

mensen. Hoe zit dat? Eén persoon kan verschillende rollen op zich nemen. 
ii. Wie is de procesverantwoordelijke? Theo of Wanka? Dit moet nog even 

uitgezocht worden. 
iii. Bestuurlijke begeleidingscommissie: het ‘projectmanagement overleg’ heeft 

geen zitting in deze commissie maar is ondersteunend aanwezig. 
iv. Controller – kan hier een naam bij? We kunnen hier penningmeester 

noemen. 



Verdere opmerkingen mogen worden nagestuurd. 

 Aansluiting met operationeel plan/projectplan  
 

10. HOOFDONDERWERP: ALV 

 Vaststellen datum: 13 mei 

 Er moet gewerkt worden aan een huishoudelijk reglement. Er zijn bijeenkomsten 
geweest van een werkgroep, maar daar liep men tegen een paar vragen aan. Theo 
vraagt Gera of ze de stand van zaken wil doormailen naar het bestuur, die hebben 
het de volgende week hier over. 

 Programma – te bespreken stukken 
i. Kernwaarden 

ii. Concepten RHDHV 
iii. Huishoudelijk reglement 
iv. Mutaties bestuur, vacatures 
v. financiën 

 Wil Ronald dit als actiepunt op zich nemen? Joris vraagt hem. 

 Moet RHDHV aanschuiven zodat ze het plan kunnen presenteren? Liever op een 
algemene bewonersavond op het allereerste moment dat er concrete informatie 
gegeven kan worden. 

 
11. Rondvraag  

Eén van de klanten van Annelien woont in de Hamelakkers en is bezig met een 
waterstofproject. Zouden wij hun waterstof willen afnemen voor de piekvraag? Het bestuur 
zoekt contact met hun bestuur, Theo of Wanka overlegt met RHDHV over het technische 
verhaal. 

12. Sluiting 22:04     


