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Verslag van de bespreking  Regiegroep Nagele in Balans 

Aanwezig Mevrouw M. Uitdewilligen (wethouder gemeente) voorzitter 
De heer R. van de Kar (gemeente) 
De heer T. Beurmanjer (Mercatus) 
Mevrouw I. Leijten (Mercatus) 
De heer A. Poppe (Energiek Nagele) 
De heer R. Bergboer (Energiek Nagele) 
De heer P. Vlaming (Energiek Nagele) 
Mevrouw G. Geerts (HoCoSto) 
De heer R. Geerts (HoCoSto) 
De heer J. Fitzer (Innax) 
De heer A. Muil (Innax) 

Notulist  

Datum Donderdag 2 juli van 14.30 tot 16.00  uur 

Locatie Gemeentehuis; kamer 83 

 
 

  Actie/ 
Wie 

1. 
 

Welkom en kennismaking 
Marjan opent de vergadering. 
Er zijn vorige week een aantal raadsvragen gesteld. Marjan heeft hen toegezegd een 
werkbezoek te organiseren zodra dit mogelijk is.  
Bij notulen ook de gezamelijke brief van de 27 proeftuingemeentes met argumenten waarom 
wij vinden dat het rekenkamer rapport niet goed en onvolledig is.  
  

 

2. Presentatie Definitief Ontwerp door HoCoSto 
Opstelling van de zonnecollectoren op de Acht. Dit is een Rijksmonument. Eisen van 
RCE/Kwaliteitsteam is dat collectoren zo min mogelijk zichtbaar zijn  op de daken. 
Collectoren komen nagenoeg plat te liggen maar vraagt extra aanpassing en rekenwerk. 
Informatie verstrekken aan kwaliteitsteam Nagele. Dit kan enige vertraging opleveren. Ook 
moet contact gelegd worden met de erven van Eyck.  
Situatie op het dak van Mercatus is duidelijk. Hier kan men goed uitrekenen wat er aan 
opwekking op de daken te behalen is.  
Het dak van het museum moet vervangen worden;dit biedt wellicht nog mogelijkheden.  
Het DO laat zien dat de Kernvariant op technisch vlak voldoende zekerheid biedt van 
warmtelevering en risico’s goed kunnen worden beheerst. 
 

 

3. Presentatie businesscase door Innax  
Is vooraf toegezonden met overige documenten en wordt doorgenomen. 
Tarieven zijn nog niet definitief vastgesteld. Hierover nog overleg tussen afnemende partijen 
en Energiek Nagele/Innax. 
De kernvariant heeft onvoldoende omvang/volume voor een zelfstandig sluitende 
businesscase. Voor deze pilot is de bijdrage vanuit de decentralisatie-uitkering noodzakelijk. 
Voorgesteld wordt de kernvariant geheel vanuit deze bijdrage te finacieren.  
 
Conclusie:  businesscase lijkt haalbaar bij opschaling.  
 

 

4.  Bespreken notitie document 
 
De regiegroep heeft op 12 maart 2020 gevraagd het Definitief Ontwerp voor de Kernvariant 
op te maken en de financiële haalbaarheid voor hiervoor uit te werken in een businesscase. 
Gevraagd is om de businesscase verder door te rekenen voor een representatieve 
woonhof/woonhoven om zodoende inzicht te krijgen wat gebeurt als wordt opgeschaald en 
meerdere woonhoven worden aangesloten op het systeem. 
Verder is gevraagd een (warmte-)visie voor Nagele op te stellen -met het HoCoSto-systeem 
als uitgangspunt- en voorstellen te doen om leefbaarheid te koppelen aan de 
energietransitie voor Nagele. 
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Ook is gevraagd de juridische structuur en governance wat verder uit te werken; waarbij 
uitgegaan wordt van een overkoepelende stichting die aandeelhouder is van de warmte BV. 
De regiegroep wordt gevraagd een besluit te nemen over de realisatie van de Kernvariant.  
 
Bewonersadviescommissie: akkoord. 
Comité van advies: akkoord, documentatie ziet er gedegen uit en wekt vertrouwen.  
Juridische structuur ziet de regiegroep als zeer positief. Kan mogelijk door elk dorp gebruikt 
worden. Op niet al te lange termijn bij elkaar komen voor verdere uitwerking. 
 
 
 

5. Vervolg en afspraken 
 
De regiegroep stemt in met het realiseren van de Kernvariant en het verder uitwerken van 
voorwaarden zoals de juridische structuur en governance, het recht van opstal, de 
aansluitvoorwaarden enz. enz. 
De wethouder zal een voorstel inbrengen in het college van B&W voor definitieve 
besluitvorming. 
De directeur/bestuurder van Mercatus zal dit besluit inbrengen bij de Raad van 
Commissarisen. 
 
 

 
 

6. Rondvraag 
 

 

 
 
 
 

 

 

 


