Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A.
(WOW)

Jaarverslag 2021
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Voorwoord
Beste leden,
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van onze coöperatie. Ook afgelopen jaar is er een
hoop gebeurd met betrekking tot ons warmtenet.
We hebben, met een selectieprocedure die al in 2020 begon, een warmtepartner
gekozen. Onze warmtepartner vult de technische en commerciële kennis van het
projectteam aan en samen zetten we steeds concretere stappen naar het realiseren
van ons warmtenet.
Verder zijn we druk geweest om de samenwerking tussen WOW, de gemeente, de
Woningstichting en onze warmtepartner nu ook formeel en juridisch goed vast te
leggen.
Op verschillende momenten heeft u, als lid van coöperatie WOW, hiervan en van
andere zaken online kennis kunnen nemen en terug kunnen koppelen wat u van
onze plannen vindt.
In de hierop volgende paragrafen worden deze en andere momenten nog eens kort
beschreven.
Veel leesplezier!
Marc Haarsma
Secretaris coöperatie WOW,
Wageningen, april 2022
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Jaarverslag 2021

Begin - vrijdag 1 januari
De eerste weken van 2021 staan voor onze coöperatie in het teken van de laatste
ronde van de beauty contest. De beauty contest was onze manier om samen met de
Woningenstichting (dWS) en de gemeente een geschikte technische/commerciële
partner te vinden. Met deze partner willen we een langdurige samenwerking
aangaan, met als doel het aanleggen en beheren van ons warmtenet. Tijdens de
Kerst/Nieuwjaarsperiode hebben de juryleden van de gemeente, dWS en WOW zich
gebogen over documenten van, en de schriftelijke reacties op onze vragen aan, de
vijf overgebleven kandidaten. Enkele geïnteresseerde leden van de coöperatie, het
projectteam (PT) en de andere bestuursleden hebben meegelezen.

Live kandidatenpitches - woensdag 13 en donderdag
14 januari
Verdeeld over deze dagen is met elke kandidaat een sessie gepland waarin zij
zichzelf en hun voorstel ‘live’ kunnen presenteren, een zogenaamde pitch. Tevens is
er ruimte voor vragen en discussies. Het blijkt dat deze interactie door iedereen
gezien wordt als een waardevolle aanvulling op de door de kandidaten aangeleverde
documenten.

Thema-avond beauty contest - dinsdag 19 januari
Op deze thema-avond praat het bestuur en projectteam de aanwezige leden van de
coöperatie bij over het proces en bevindingen tot dan toe met betrekking tot de
beauty contest. Het bestuur en projectteam geven aan wie, in de ogen van WOW, de
twee favoriete kandidaten zijn. De uiteindelijke jurybeslissing volgt later deze week
tijdens het juryberaad.

Beauty contest juryberaad - donderdag 21 januari
Het juryberaad tussen de juryleden van de gemeente, dWS en WOW, waarbij de
winnaar van de beauty contest wordt bepaald, lijdt tot een unanieme keuze voor het
consortium Kelvin/Groendus als beoogd warmtepartner voor de Benedenbuurt.
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Begin samenwerking warmtepartners - woensdag 3
februari

Woensdag 3 februari - Start overleg Kelvin, dWS, Gemeente en PT-WOW
Werknemers van WOW, de gemeente, dWS en Kelvin gaan voor het eerst samen
aan de slag. Het voormalig clubhuis van Korfbal Vereniging Wageningen doet dienst
als vergaderlocatie. Als snel worden er vier werkgroepen gecreëerd, welke in bijlage I
in detail worden beschreven. Een van de werkgroepen, de zogenaamde governance
werkgroep, begint met het verder uitwerken en afronden van de
intentieovereenkomst.

Thema-avond - woensdag 17 februari
Op deze online thema-avond kijken we kort terug naar het juryberaad, maar willen
we het met name over de volgende stappen hebben. Beschreven wordt dat de vier
partners beginnen met het afronden van de intentieovereenkomst, en later een meer
formele samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerkingsovereenkomst moet
zorgen voor een technisch systeemplan, een sluitende business case, een
bewonerspropositie en een governancemodel. Om input en terugkoppeling van de
bewoners makkelijker te maken worden de aanwezigen verdeeld over kleine
groepjes en bespreken ze, in een online break-out room, hoe ze staan tegenover het
voorgestelde proces en de inhoud en of er nog zaken zijn die ze bestuur en
projectteam mee willen geven als het gaat om
communicatie/proces/techniek/financiën/governance.

5

ALV nummer 6 - woensdag 24 maart
Op deze algemene ledenvergadering staan, onder andere, de volgende punten op
de agenda: het vaststellen van het jaarverslag 2020, de presentatie van, en
stemming over, het concept financieel overzicht van 2020. Een terugblik op het
proces rondom de keuze van de warmtepartner, met als belangrijk onderdeel het
kennismaken met Ton Schalkx van Kelvin. Hij stelt zich voor en vertelt wat over
Kelvin en over hoe zij het proces hebben ervaren. Het voorlaatste agendapunt is een
toelichting op, en stemming over, de concept intentieovereenkomst tussen de
gemeente, dWS, WOW en Kelvin. De leden van de coöperatie gaan akkoord en als
ook de andere partners akkoord zijn, kan deze worden getekend.

Tekenen intentieovereenkomst - woensdag 7 april
Ook de andere partners zijn akkoord met de inhoud van de intentieovereenkomst en
dus wordt deze op woensdag 7 april getekend door Annelies Barnard van dWS, Ton
Schalkx van Kelvin en Joris Fortuin van WOW. Anne Janssen van de gemeente is
die dag helaas verhinderd en tekent later die week.

Voorzitter Joris Fortuin tekent namens WOW de intentieovereenkomst

Thema-avond juridische structuur - dinsdag 1 juni
Deze thema-avond gaat over de beoogde juridische structuur van het warmtebedrijf.
Samen met mr. Arnaud Versprille, van notariskantoor Olenz, presenteert het
projectteam de organisatiestructuur die op dat moment door de partners als meest
geschikt voor de verdere samenwerking wordt gezien. Helaas moet dWS zich
terugtrekken als partner aangezien relevante wet- en regelgeving dit niet toestaat. De
beoogde samenwerking van de overgebleven drie partners wordt uitgelegd aan
geïnteresseerde bewoners en feedback, suggesties en bezwaren worden
meegenomen bij het opstellen van de uiteindelijke teksten van de
samenwerkingsovereenkomsten (SOKs). De uiteindelijke teksten van deze
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overeenkomsten zullen later dit jaar door de drie partners goedgekeurd en dan
ondertekend worden.

Aankoop opweklocatie - maandag 14 juni
Voor onze opweklocatie hebben de leden van onze coöperatie al in 2020 hun
voorkeur uitgesproken voor het voormalige terrein van Korfbal Vereniging
Wageningen (Dolderstraat 88). De gemeente, die de PAW gelden beheert, heeft toen
contact opgenomen met KV Wageningen en aankooponderhandelingen zijn
begonnen. Een van de aandachtspunten is de geschiktheid van de ondergrond voor
een, door ons beoogde, warmte koude opslag (WKO). Na lang onderzoek, onder
andere door middel van proefboringen, blijkt dat de risico’s beperkt zijn en kan ook
de aankoop aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De aankoop van de
opweklocatie wordt uiteindelijk unaniem goedgekeurd tijdens de online
raadsvergadering op maandag 14 juni. Zie onderstaande website voor links naar de
raadsinformatiebrief (RIB) en zoom /video-opname.
Druk op: 8. Aankoop percelen Dolderstraat 88 uit de Agenda op onderstaande
webpagina voor het relevante stukje raadsvergadering.
https://wageningen.raadsinformatie.nl/vergadering/814457#ai_6045047

ALV nummer 7 - maandag 5 juli
Deze ALV zijn er wat veranderingen in het bestuur van de coöperatie. Bestuurslid
Ronald van Dokkum treedt af en zijn rol als secretaris zal door Marc Haarsma
worden overgenomen. Ronald is vanaf het begin bij WOW betrokken geweest. De
aanwezige leden gaan akkoord met de aanstelling van Paul Vrijbergen als algemeen
bestuurslid en het herbenoemen van Nel Tiemens. De stand van zaken uit de vier
werkgroepen wordt gepresenteerd, met als belangrijkste onderwerp: de
organisatiestructuur van het nieuw op te richten warmtebedrijf. Het bestuur en
projectteam beschrijven die avond samen met onze notaris de organisatiestructuur
zoals de drie warmtepartners die nu voor ogen hebben. De aanwezige leden gaan
akkoord met het voorstel om de benodigde stappen te zetten om deze te realiseren.
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Vergadering WOW089 - donderdag 12 augustus
Voorafgaand aan deze vergadering genieten de leden van het projectteam en het
bestuur in de tuin van de kijkwoning van elkaars kookkunsten. Deze vergadering
kondigt Lilian Oostveen haar vertrek aan met als soort-van-einddatum begin oktober.
Hoewel Lilian dus niet meteen weg is, zullen we haar zeker missen. We gaan op
zoek naar een vervanger die het projectteam kan bijstaan met de communicatietaken
die Lilian de afgelopen jaren vervulde.

Bestuur en projectteam genieten van elkaars kookkunst in de tuin van de
kijkwoning
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Inspiratiemarkt - zaterdag 18 september
Door een periode met wat minder strikte coronaregels kan de inspiratiemarkt, die ooit
als voorjaarmarkt in de planning stond, eindelijk plaatsvinden. Veel bewoners vinden
hun weg naar de standjes die staan opgesteld aan het Sleedoornplantsoen. Er zijn
vertegenwoordigers van de gemeente, van de Woningstichting, een stand van onze
warmtepartner Kelvin, en van het bedrijf Unica. Zij geven info over de afleverset en
warmwaterbuizen. Ook de stand van de coördinator van de herinrichting van de
openbare ruimte krijgt veel aandacht. Verder kan er worden gefrisbeed, een proefrit
gemaakt met een elektrische auto en is er een springkussen. Hier maken enkele
bestuursleden ook voor het eerst kennis met Dieta Malestein, de beoogd opvolger
van Lilian Oostveen. Al met al een geslaagde middag.

Standjes op de inspiratiemarkt

Vergadering WOW092 - donderdag 23 september
Vergadering WOW092 is de laatste vergadering in de kijkwoning aan de
Kamperfoelielaan 40. Per 1 oktober 2021 is de kijkwoning weer een ‘gewone’
huurwoning van dWS. De aanpassing met onder andere de afleverset van KZ blijven,
om nog meting te kunnen doen. De woning blijft dus, in overleg met de nieuw
huurder, in gebruik als ‘test’ woning.

Afscheid Lilian en Ronald - zaterdag 2 oktober
Leden van het projectteam, het bestuur en hun partners bezoeken samen de
voorstelling ‘Op koude grond’. Deze openluchttheatervoorstelling wordt dat weekend
opgevoerd op Landgoed Quadenoord in Renkum. Bestuurslid Nel heeft kaartjes
geregeld en iedereen geniet, ondanks wat regendruppels, van de voorstelling.
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Informatieavond - dinsdag 23 november
In november is er een informatieavond gepland met verschillende onderwerpen. Zo
komt de planning uitgebreid aan bod, aangezien e.e.a. steeds weer langer duurt dan
verwacht. De redenen hiervoor zijn duidelijk en te begrijpen, en het projectteam en
bestuur vinden het belangrijk dit ook met de leden te delen. Een ander onderwerp is
de ISDE subsidie en hoe we omgaan met wanneer die niet meer beschikbaar is etc.
Verder wordt de aansluitroute besproken, en als laatste iets over de warmtetarieven
en hoe een eventueel overschot wordt teruggegeven.

Vergadering van enkele VvE’s - woensdag 8
december
De drie VvE’s van een van de appartementencomplexen aan de Diedenweg houdt
op woensdag 8 december een gezamenlijke vergadering. De VvE’s zijn aan het
kijken hoe hun woningen te verduurzamen, en een adviesbureau is bezig met een
verduurzamingsplan. WOW stelt de vergaderlocatie beschikbaar en Wanka en Theo
van het projectteam zijn ook aanwezig en vertellen over coöperatie WOW en over
onze plannen voor een warmtenet.

ALV nummer 8 - dinsdag 14 december
Deze ALV heeft als hoofddoel te bepalen of de leden van de coöperatie akkoord
gaan met de inhoud van de SOKs en het aangaan van deze
samenwerkingsovereenkomsten. De SOKs zijn opgesteld door Kelvin, de gemeente
en WOW en hebben als doel de manier en structuur van de samenwerking formeel
vast te leggen. Onze notaris en de juristen van de gemeente hebben er op toegezien
dat e.e.a. correct is geformuleerd.
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Bijlage 1 Werkgroepen
1 Governance
De governance werkgroep kijkt naar hoe de samenwerking van de vier partners
formeel kan worden vastgelegd. Al snel blijkt dat de formele rol van dWS in de
samenwerking beperkt zal blijven omdat ze, volgens de wet, niet mogen deelnemen.
WOW en gemeente zoeken een jurist / notaris om onze belangen in dit proces te
ondersteunen. Uit enkele kandidaten wordt Olenz Notarissen uit Veenendaal
gecontracteerd. Mr. Arnaud Versprille, een van de Notarissen bij Olenz, geeft dit jaar
meerdere keren uitleg tijdens overleggen met het projectteam, bestuur en ook bij
infoavonden aan de leden van de coöperatie. Olenz helpt bij het opzetten van de
organisatiestructuur en de oprichting van warmtebedrijf WOW BV, de joint venture
tussen de gemeente en coöperatie WOW (JV BV)
2 Techniek
De leden van de werkgroep techniek zullen naar de drie onderdelen van het
uiteindelijke warmtenet kijken, namelijk de warmteopwek (bron), de warmtedistributie
(warmtenet) en de warmtelevering (afleverset). Deze drie onderdelen worden in de
volgende subparagrafen kort toegelicht.
2.1 Bron
Omdat er m.b.t warmteopwek veel mogelijkheden zijn wordt door het projectteam en
Kelvin d.m.v. een beauty contest-achtige aanpak gezocht naar een partij die kan
helpen bij het ontwerp en de realisatie van de warmtebron. Er wordt gekozen om
Unica te contracteren en samen wordt de specificatie en het ontwerp van de
warmteopwekinstallatie verder uitgewerkt. Informatie en gegevens uit dit proces
dienen ook als input voor de business case.
2.2 Warmtenet
Voor het warmtenet heeft de techniek werkgroep Ede-Wageningen Engineering
gevraagd een ontwerp en offerte te maken voor het buizennet in onze wijk. De
gegevens hieruit gebruiken we als input voor de planning en ook weer bij het
nauwkeuriger beschrijven van de business case.
2.3 Afleverset
Met betrekking tot de afleversets is dit jaar niet zo veel gebeurd. In de kijkwoning
experimenteren we nog steeds met een afleverset van Kromos Zwolle (KZ). Kelvin
heeft in het verleden ook met andere fabrikanten van afleversets gewerkt. Wie de
uiteindelijke leverancier van de afleversets wordt, zal later in het proces bepaald
worden.
3 Financiën
De werkgroep financiën kijkt naar alle financiële aspecten van het aanleggen
(realiseren) en in bedrijf houden (exploiteren) van het warmtenet. Denk hierbij aan de
business case, waarbij wordt gekeken hoeveel moeten we straks betalen aan
materiaalkosten, personeelskosten, onderhoudskosten, reserveringen voor eventuele
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tegenslagen etc. En welk deel van deze kosten word gedekt door de PAW-gelden en
welk deel moeten (kunnen) we extern financieren en tegen welke kosten. Ook het
uitwerken van het bewonersaanbod is onderdeel van deze werkgroep.
4 Communicatie
De werkgroep communicatie is verantwoordelijk voor het op de hoogte houden van
de leden van onze coöperatie en van de bewoners van onze wijk. Wij als bestuur
worden elke twee weken bijgepraat over de voortgang door het projectteam, dus wij
weten redelijk wat er speelt. Om ook de mensen in onze wijk op de hoogte te houden
verstuurt de communicatiewerkgroep periodiek een nieuwsbrief. Ook worden er
infoavonden georganiseerd en kunnen we elkaar, ondanks corona, in september
ontmoeten op de inspiratiemarkt.
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Bijlage 2 Samenstelling bestuur en projectteam
Bestuur
Nel Tiemens
Ronald van Dokkum (afgetreden 5 juli)(secretaris tot 5 juli)
Joris Fortuin (voorzitter)
Dorothé Jacobs
Frans Dinnissen (penningmeester)
Marc Haarsma (secretaris vanaf 5 juli)
Paul Vrijbergen (aangetreden 5 juli)

Het ‘oude’ bestuur
Projectteam
Theo de Bruijn
Robert-Jan Geerts
Wanka Lelieveld
Lilian Oostveen (tot 1 oktober)
Dieta Malestein (vanaf 1 oktober)
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Bijlage 3 WOW in de media
De Benedenbuurt en coöperatie WOW zijn een aantal keren online in het nieuws
geweest, zie de links hieronder:
28 januari 2021
https://www.dewoningstichting.nl/1/Nieuws-overzicht/2021/Warmtepartner-voor-hetaardgasvrij-maken-van-de-Benedenbuurt.html
1 februari 2021
https://buurtwarmte.energiesamen.nu/nieuws/149/warmtepartner-voor-hetaardgasvrij-maken-van-de-benedenbuurt-wageningen
3 februari 2021
https://warmtenetwerk.nl/nieuws/item/cooperatie-selecteert-partner-voor-warmtenetwageningen/
2021
https://www.kelvin.nl/intentieovereenkomst-warmtenet-benedenbuurt/
27 juni 2021
https://www.gelderlander.nl/de-vallei/wageningen-koopt-voormalig-korfbalcomplexkomst-warmtenet-in-benedenbuurt-weer-stapje-dichterbij~ae63d91a
10 december 2021
https://www.gelderlander.nl/wageningen/wageningse-benedenbuurt-krijgt-in-2023eerste-eigen-warmte~a3c13451/
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Bijlage 4 Weblinks naar bedrijven en organisaties betrokken bij onze coöperatie
coöperatie WOW

https://cooperatiewow.nl/

de Woningstichting

https://www.dewoningstichting.nl/

Ede-Wageningen Engineering

https://ew-engineering.nl/

Gemeente Wageningen

https://www.wageningen.nl/

Groendus

https://groendus.nl/

Kelvin

https://www.kelvin.nl/

KZ

https://www.kz.nl/

Olenz Notarissen Veenendaal

https://olenz.nl/

Unica

https://www.unica.nl/

Warmtebedrijf WOW

https://www.warmtebedrijfwow.nl/
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