
Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A.  
Vergadering  d.d. 8 april 2019 

Onderwerp: Notulen 
Soort:  WoW-overleg breed 
Volgnummer: 039  
Status:  Vastgesteld 
Datum:  8 april 2019 
Locatie:  Ons Huis  (19.30 uur) 
Afwezig:   
Aanwezig: Joris Fortuin, Marianne van Loo, Melitta Steenhuis, Annelien van de Meer, Ronald 

van Dokkum, Dorothé Jacobs, Nel Tiemens, Paul Goedhart, Theo de Bruijn, Gera de 
Bruijn, Wanka Lelieveld, Robert-Jan Geerts, Dethmer Boels. 

1. Opening 19:35 door Joris 
2. Vaststelling agenda – vastgesteld. 
3. Stand van zaken RHDHV + reactie projectteam 

 Vorige week heeft RHDHV hun stand van zaken gepresenteerd aan de 
‘maandagochtendgroep’. In die presentatie staan een aantal ‘keuzes’ genoemd, 
waarover RHDHV graag een uitspraak van ons (en de gemeente en woningstichting) 
zou zien, zodat zij verder kunnen.  
Een aantal van die ‘keuzes’ waren juist de zaken waar wij advies over wilden: die 
vragen hadden we al, konden we niet zo goed beantwoorden, en daarom wilden we 
graag een adviesbureau. Er is daarom later in de week een paar keer met elkaar 
overlegd. Theo en Wanka zijn vrijdag een halve dag bij RHDHV geweest om alle 
betrokken mensen op de hoogte te krijgen. Dat leek goed, ze lijken nu beter door te 
hebben waar we zitten en wat er te doen is. 
Bijvoorbeeld: ze vragen ons nu om een bepaalde nettemperatuur te kiezen, maar wij 
weten niet wat voor effect een bepaalde verlaging van de temperatuur heeft. 
Hoeveel levert het op? Hoe moeilijk is het om de huizen geschikt te maken? Dat 
soort informatie hebben we nodig om een afweging te kunnen maken. 

 Theo loopt ons even door de presentatie van vorige week. Hierin staan dingen die 
min of meer willekeurig zijn gekozen (het jaartal 2025 als streefdatum, komt nergens 
vandaan) en sommige slordigheden (een grafiekje waar 10000 huishoudens bij 
staat). Belangrijker om kritisch naar te kijken is de lijst harde uitgangspunten: 

i. Hoe strikt zijn we in de ‘proven technology’-doelstelling? We willen wel 
graag dat er afgetast wordt of er een interessante ontwikkeling aan zit te 
komen. We willen geen ‘experimenten’ en keuzes zullen case-by-case 
beoordeeld moeten worden. 

ii. Optie boven CW3? Ja, we willen graag deze optie aanbieden. We weten niet 
of dat alleen duurder wordt, of dat het ook meer ruimte in een woning zou 
kosten (omdat er decentrale buffers nodig kunnen zijn). 

iii. Oplossingen die niet helemaal vergunbaar lijken te zijn, mogen die ook 
afgetast worden? Ja, dat mag, als het om een waardevol alternatief gaat. 

iv. Warm tapwatervoorziening en drinkwaterregelgeving: ja dat klopt. We 
zouden kunnen vragen aan RHDHV of er voor de langere termijn een speciale 
oplossing moet komen als de nettemperatuur voor de ruimteverwarming 
onder 65 graden zou kunnen zakken – dan zou er immers risico op legionella 
kunnen optreden. 

v. Draagvlak: gaat niet alleen over techniek, maar over het hele plan. Draagvlak 
is deels of er genoeg mensen aan willen sluiten (draagvlak om een goede 
businesscase te realiseren), en deels acceptatie van veranderingen in de 
buurt (draagvlak wat betreft overlast). 

vi. Flexibiliteit: klinkt goed, maar als flexibiliteit erg kostbaar is, dan moet daar 
een afweging in worden gemaakt. Bijvoorbeeld: als een mogelijkheid tot 



latere aansluiting op Parenco veel extra investeringen in het netwerk kost, 
dan moeten we daar dan een afweging over maken. 

vii. 10% verlies? We zijn benieuwd of dit realistisch is, en wat deze doelstelling 
kost – een gevoeligheidsanalyse oid. 

viii. Kosten: we hebben altijd gezegd: niet meer dan courante kosten van stoken 
op aardgas. Deze groeien dus wel mee met gasprijzen, maar liggen flink 
onder de maximum kosten die in de warmtewet staan. 

 Daarnaast zijn er zachte uitgangspunten, maar dat zijn niet allemaal ‘kernwaarden’: 
alleen CO2 verlaging en lage kosten zijn een kernwaarde. De rest is wel gewoon van 
belang. We geven nu geen wegingsfactoren mee, behalve dan dat 1,2 en 5 
belangrijker zijn dan de rest. 

 Over de temperatuur (voorstel 70 graden) kunnen we niets zeggen. 

 Fasering mag best, maar in samenhang met de rioolwerkzaamheden. 

 Welke bronnen vinden we acceptabel? Er zijn veel opties waarvan we ons afvragen 
of ze realistisch zijn. Het lijkt ons prettiger als opties die eigenlijk niets toevoegen 
gewoon niet meer genoemd worden. Asfaltthermie: is het waarschijnlijk dat dit goed 
is voor businesscase en CO2? Nee? Dan weg. Ja? Dan gaan we kijken of we asfalt 
kunnen krijgen in de wijk. Enz. Voor alles wat afvalt hebben we een bondige 
verklaring nodig waarom dit afvalt. 

 Vinden we restwarmte van Parenco acceptabel? Ja, in principe wel. 

 Voorkeursscenario: willen we nu zeggen dat we gaan streven naar iedereen label B? 
Er is altijd gezegd dat we gewoon een warmtesysteem voor iedereen willen, en 
isoleren gaat op eigen tempo. Dat zou ons referentiescenario moeten worden. 
Aanpassingen daarop (woningen snel naar label B) willen we graag gekwantificeerd 
zien voordat we daar een keuze over maken. 

 Zonthermie op daken (om WKO te vullen) – dit is een paar weken geleden genoemd, 
maar het lijkt niet financieel interessant. Er zijn hier nog wel vragen over, omdat het 
een zekere aantrekkingskracht heeft. We willen graag duidelijkheid over de 
haalbaarheid en voordelen van deze route. 

 Woningverbeteringen: we willen zien wat voor impact deze maatregelen hebben op 
de businesscase voordat we hier energie in gaan steken. 

4. Communicatiewerkgroep: Morgenochtend is er een communicatieoverleg, daar gaat 
gesproken worden over de communicatiebegroting voor 2019. Veel is nog vrij onduidelijk, 
omdat bijvoorbeeld de bewonerspropositie nog niet bekend is. Wel concreet is het plan om 
een ‘energiehuisje’ in de wijk te zetten.  

 Het energiehuisje is een ‘pipowagen’ waar mensen vragen kunnen stellen over het 
project. Er zijn nog niet zoveel antwoorden, maar dat zal groeien. Daarnaast is het 
goed om gewoon te praten over ontwikkelingen en zaken waar we nog geen 
antwoorden over hebben – zo houden we voeling met de buurt en de buurt met het 
project. 

 Er moet nog wel iets aan de beoogde pipowageen gebeuren, daar is wat budget voor 
nodig. Daarnaast is er budget nodig voor de communicatiedingen (zoals posters) die 
hier tentoongesteld gaan worden.  

De voorgestelde communicatiebegroting wordt dus binnenkort naar het bestuur gestuurd. 
5. ALV:  

 Ronald heeft een voorstel gedaan om samen een jaarplan te schrijven. Hij heeft een 
aanzet gedaan, bij deze aan iedereen een oproep om een bijdrage te leveren.  

 Datum: 13 mei werkt niet goed, omdat de grote zaal van Ons Huis niet beschikbaar 
is. Op 20 mei is de kleinere zaal wel beschikbaar. De 20e reserveren we voor de 
zekerheid deze ruimte, ondertussen gaan we even rondkijken naar andere ruimtes. 

6. Agenda: 

 Komende dinsdagmiddag 16 april is de Benedenbuurt in Utrecht te gast bij een groot 
evenement waar allerlei ministeries en planbureaus aanwezig zijn om te praten over 
‘ons soort projecten’. Theo en Wanka gaan in elk geval, er gaat ook een delegatie van 



de gemeente en de woningstichting. Anderen, zoals bestuursleden, zijn van harte 
welkom. 

 09 april: communicatiewerkgroep 

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

 16 april: bijeenkomst overheden in Utrecht 

 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 of 20 mei: ALV (13 elders of 20 zonder Theo). 
 

7. Rondvraag: 

 Hoe doen we het verder met de begroting? Dit wordt via de mail afgehandeld. 
8. Sluiting: 21:40 

 
   


