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Geachte heer Aalders, 

Bijgaand zend ik u in tweevoud ter ondertekening het "Convenant duurzame energie Zutphen - De
 

Teuge" met bijlagen.
 

Ik verzoek u één exemplaar van het convenant ondertekend aan ons terug te sturen, dat wil zeggen:
 

pagina's 1 t/m 6 paraferen en op pagina 7 ondertekenen.
 

De bijlage 2 is nog niet beschikbaar, omdat hiervoor nog detail-engineering door BAM dient plaats te
 

vinden. Zodra deze bijlage beschikbaar is zal ik u een exemplaar sturen.
 

Met vriendelijke groet,
 

ing. J. van Beckhoven
 
'--...,---'=:..J 

Product Manager 

Bijlage(n) in tweevoud: convenant met bijlagen (excl. bijlage 2) 

Bezoekadres Arnhemsestraatweg 29, Velp • Internet www.waterbedrijf-gelderland.nl 
Bank BNG, rekeningnummer 28 50 73 524 • Handelsregister KvK Arnhem Nummer 09090096 
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Wa terbed rijf ;_, 
Gelderland lIJ 

Kantoor Velp Convenant duurzame energie 
Postbus 23 

6880 Be VelpZutphen - De Teuge 
Telefoon 02636901 11 

Telefax 0263648444 

12 maart 2002 

Partijen: 

De publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente Zutphen, hierna te noemen: 'de Gemeente', ten deze 

krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester de 

heer drs. JA Gerritsen 

en 

de naamloze vennootschap N.V. Waterbedrijf Gelderland, hierna te noemen: 'Waterbedrijf Gelderland', 

gevestigd te Arnhem en kantoorhoudende aan de Arnhemsestraatweg 29 te Velp, ten deze 

vertegenwoordigd door haar statutair directeur de heer ir. J. van der Laan, 

Overwegende: 

a.	 dat in de "derde energienota 1996" en het actieprogramma "Duurzame energie in opmars" van de 

minister van Economische Zaken de beleidsdoelstelling is geformuleerd, dat gestreefd wordt naar 

10% duurzame energie in 2020; 

b.	 dat de gemeenteraad van Zutphen op 27 november 2000 een motie van de PvdA heeft 

aangenomen, inhoudende dat 10% van de verbruikte energie binnen de grenzen van de Gemeente 

duurzaam moet zijn opgewekt in 2010; 

c.	 dat in de Gemeente het plan De Teuge wordt ontwikkeld, omvattende de bouw van circa 200 

woonhuizen, waarvan volgens de huidige planning de eerste fase met 113 woningen wordt 

opgeleverd in 2002/2003 en de tweede fase met circa 87 woningen in 2004; 

d.	 dat bij de bouw van deze woningen het principe van duurzaam bouwen waar mogelijk wordt 

toegepast; 

e.	 dat in dit kader wordt beoogd voor beide bouwfases van het plan De Teuge met gebruikmaking 

van duurzame energie collectieve levering van ruimtewarmte te realiseren ten einde onder meer 

langs die weg tot een zo laag mogelijke Energie Prestatie Coëfficiënt te komen; 

f.	 dat partijen kennis hebben genomen van de haalbaarheidsstudie warmtepompen voor 

nieuwbouwwijk De Teuge, Zutphen, van Brouwer Energie Consult B.V. nr. 1B113 d.d. 8 juni 2001, 

en de kostenraming per woning van de toe te passen voorzieningen (warmtebron, lage

temperatuur-verwarmingsysteem en eventueel zonneboiler) alsmede de energieopbrengsten van 
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de duurzame energiemaatregelen (bij brief van Waterbed rijf Gelderland, kenmerk Hse 44595 d.d. 

10 oktober 2001); 

g.	 dat als aanbeveling uit de genoemde haalbaarheidsstudie naar voren is gekomen: toepassing van 

grondwarmte in combinatie met een warmtepompsysteem; 

h.	 dat het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente 28 augustus 2001 een 

principe-uitspraak heeft gedaan, waarbij men in principe heeft geopteerd voor de aanleg van een 

collectief systeem voor ruimteverwarming in het plan De Teuge; 

i.	 dat Waterbedrijf Gelderland onder de in dit convenant uit te werken voorwaarden in staat en 

bereid is het genoemde collectieve systeem voor ruimteverwarming te leveren, aan te leggen en 

te exploiteren; 

j.	 dat de besloten vennootschap Aannemingsmaatschappij BAM B.V. (hierna te noemen: 'BAM'), 

gevestigd te Bunnik, in opdracht van Waterbedrijf Gelderland met betrekking tot de levering en 

aanleg van het totale collectieve systeem voor ruimteverwarming (dat wil zeggen vanaf de bron 

tot de woninginstallaties) de engineering en de controle op de uitvoering zal verzorgen; 

k.	 dat partijen onderkennen, dat de toepassing van duurzame energiemaatregelen alleen 

gerealiseerd kan worden en blijvend succesvol is, als partijen zich bereid verklaren om samen te 

werken waar aard en omvang van de problematiek dat vereist, en om zich te houden aan de in dit 

convenant vast te leggen afspraken; 

verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

Artikel 1 - Verplichtingen Waterbedrijf Gelderland 

1.1	 Ten behoeve van de warmtevoorziening voor de circa 200 woningen in het plan De Teuge worden 

door c.q. onder verantwoordelijkheid van Waterbedrijf Gelderland de centrale installaties en een 

warmtedistributieleidingnet met bijbehoren ontworpen en aangelegd, terwijl Waterbedrijf 

Gelderland tevens zorgdraagt voor de controle op zowel het ontwerp alsook de uitvoering (maar 

dus niet de uitvoering zelf) van de installaties in de woningen. Een en ander met hantering door 

Waterbed rijf Gelderland van haar gebruikelijke Algemene Voorwaarden Drinkwater 1994 en 

Aansluitvoorwaarden Drinkwater 1994. Lees in deze voorwaarden voor "drinkwater" het woord 

"water" en voor "meetinrichting" het woord "hoofdafsluiters" (bijlagen 5 en 6). 

Het collectieve systeem van ruimteverwarming in het plan De Teuge geschiedt door middel van 

warmtepompen, waarbij warmte onttrokken wordt aan het grondwater, een en ander zoals 

beschreven in de uitgevoerde haalbaarheidsstudie. 

Een tekening van een onderdeel van het plan (betreffende de centrale installaties en het 

leidingnet) is als bijlage aan dit convenant gehecht (bijlage 1\. 

1.2	 Waterbedrijf Gelderland is eigenares van de voornoemde voorzieningen, deeluitmakend van het 

collectieve systeem (dat wil zeggen de centrale installaties alsmede het leidingnet tot en met het 
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punt van de hoofdafsluiters in de woningen) en draagt zorg voor het beheer en het onderhoud 

daarvan. Zij draagt er bovendien zorg voor dat de bedoelde voorzieningen steeds in goede staat 

van onderhoud verkeren en aan hun bestemming kunnen voldoen. 

1.3	 De kosten voor het ontwerp, de uitvoering alsmede de exploitatie van het gehele 

aardwarmtesysteem van bron tot en met de woninginstallaties met bijbehorende 

subsidiemogelijkheden zijn weergegeven in de in artikel 2.4 genoemde brief. Het betreft een zo 

nauwkeurig mogelijke benadering van de op dat moment beschikbare gegevens, welke zijn 

gebaseerd op een standaard referentiewoning met een totale maximale thermische 

energiebehoefte van 5 kW. Onder bovengenoemde, alsmede in de brief genoemde voorwaarden 

zullen de extra stichtingskosten niet meer bedragen dan e 5.241,48 (f 11.550,00). 

1.4	 Zodra de centrale installaties en het warmtedistributieleidingnet met toebehoren zijn aangelegd 

(door c.q. onder verantwoordelijkheid van Waterbedrijf Gelderland) alsmede de installaties in de 

woningen zijn aangelegd, draagt Waterbedrijf Gelderland zorg voor de aansluiting van de 

woningen in het plan De Teuge op het leidingnet, op voorwaarde dat de bedoelde installaties in de 

woningen voldoen aan de eisen en voorwaarden zoals die in de Algemene Voorwaarden 

Drinkwater 1994 en Aansluitvoorwaarden Drinkwater 1994 van Waterbedrijf Gelderland worden 

gesteld. Lees in deze voorwaarden voor "drinkwater" het woord "water" en voor "meetinrichting" 

het woord "hoofdafsluiters". 

1.5	 Door de aansluiting van de woningen op het leidingnet en de ingebruikname van het collectieve 

systeem worden de warmtepompen in de afzonderlijke woningen doorstroomd met door 

Waterbedrijf Gelderland aan te leveren water. Dit water dient te voldoen aan een aantal 

voorwaarden, onder andere op het gebied van kwaliteit. Deze voorwaarden zijn uitgewerkt in een 

aan dit convenant gehechte bijlage (bijlage 2). 

1.6	 Na de aanleg en de aansluiting van het collectieve systeem voor ruimteverwarming draagt 

Waterbedrijf Gelderland zorg voor de exploitatie van dit systeem, waartoe zij de 

warmtepompinstallaties in de aangesloten woningen in het plan De Teuge water aanbiedt, dat 

voldoet aan de in bijlage 2 neergelegde voorwaarden. 

1.7	 Waterbedrijf Gelderland hanteert in haar relatie tot de bewoners van de woningen in het plan De 

Teuge haar eigen Algemene Voorwaarden Drinkwater 1994 en Aansluitvoorwaarden Drinkwater 

1994. Lees in deze voorwaarden voor "drinkwater" het woord "water" en voor "meetinrichting" 

het woord "hoofdafsluiters". In deze voorwaarden zijn onder andere nader uitgewerkt de 

aansprakelijkheid jegens gebruikers voor eventuele schade bij toerekenbare tekortkomingen, een 

regeling voor calamiteiten, wijze van betaling etcetera. 
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Artikel 2 - Verplichtingen Gemeente 

2.1	 De Gemeente draagt er zorg voor dat alle circa 200 woningen in het plan De Teuge door de 

betrokken projectontwikkelaars/aannemers worden opgeleverd met de voorzieningen die voor 

het collectieve systeem voor ruimteverwarming noodzakelijk zijn. 

Hiertoe maakt de Gemeente, in overleg met Waterbedrijf Gelderland, bij de levering van de grond 

duidelijke contractuele afspraken met de betrokken projectontwikkelaars en aannemers hetgeen 

in de Ontwikkelingsovereenkomst wordt opgenomen. 

2.2	 De Gemeente draagt er zorg voor dat voor de aanleg van het distributieleidingnet in het ontwerp 

van het plangebied voldoende ruimte in de openbare ruimte wordt gereserveerd. 

Daar waar de ruimte in de leidingstrook niet voldoende is voor de aanleg van de 

aardwarmteleidingen zal de Gemeente vóór overdracht van de bouwgrond aan de 

projectontwikkelaar(s) om niet een zakelijk recht van opstal vestigen ten behoeve van 

Waterbedrijf Gelderland voor de aanleg en het in stand houden van deze leidingen. Waterbedrijf 

Gelderland zal voldoende tijdig voor deze overdracht tekeningen aanleveren aan de Gemeente, 

waaruit duidelijk wordt waar deze zakelijke rechten van opstal precies moeten worden gevestigd. 

Voorts zal de Gemeente vóór de overdracht van de bouwgrond aan de projectontwikkelaar(s) ten 

behoeve van Waterbedrijf Gelderland om niet, behoudens een jaarlijkse niet te wijzigen canon van 

t: 1, een erfpachtrecht vestigen op de gronden waar volgens (de door Waterbedrijf Gelderland
 

tijdig aan te leveren tekeningen van) het plan De Teuge de centrale installaties ten behoeve van
 

het collectieve systeem (te weten de pompputten en het gebouwtje en bijbehorende installaties)
 

worden aangelegd.
 

De hiervoor genoemde zakelijke rechten van opstal en erfpacht worden gevestigd voor
 

onbepaalde tijd met een minimumduur gelijk aan de looptijd van dit convenant.
 

De kosten samenhangende met de vestiging van deze zakelijke rechten, de notariële kosten
 

daaronder begrepen, komen voor rekening van de Gemeente.
 

2.3	 De Gemeente aanvaardt de nutsfunctie van het aan te leggen collectieve systeem voor 

ruimteverwarming en beschouwt de regelingen, zoals die tussen de Gemeente en Waterbedrijf 

Gelderland gelden met betrekking tot drinkwater, op gelijke wijze van toepassing op dit 

collectieve systeem, behoudens voorzover uit de tekst van deze regelingen voortvloeit dat 

toepassing op dit collectieve systeem redelijkerwijze niet mogelijk c.q. niet passend is (bijlage 4). 

2.4	 De Gemeente accepteert de door Waterbedrijf Gelderland in haar brief, kenmerk Hse 44595, d.d. 

10 oktober 2001 (welke brief als bijlage 3 aan dit convenant is gehecht) genoemde kosten per 

woning, te weten: 
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eenmalige aansluitkosten t 1.080 

projectcoördinatie, concept-engineering, voorlichting 

en oplevering t 1.277 
Totaal bedrag t 2.357 (inclusief BTW). 

De Gemeente acht deze kosten redelijk en zal betaling van deze kosten door de 

projectontwikkelaar(s) aan Waterbedrijf Gelderland als verplichting opnemen in de 

Ontwikkelingsovereenkomst c.q. andere toepasselijke overeenkomsten. 

2.5	 De Gemeente vraagt de hoogst mogelijke subsidies aan voor de duurzame energiemaatregelen, 

voorzover een collectieve aanvraag mogelijk is. 

2.6	 De woningen van het plan De Teuge worden niet aangesloten op het gasnet. Wel wordt er een 

hoofdleidingnet aangelegd. De kosten van aanleg van het hoofdleidingnet van ca. (275 per 

woning worden in de grondprijs van de bouwgrond verdisconteerd. 

2.7	 De Gemeente spant zich in om partijen, die betrokken zijn bij later te bouwen woningen, 

kantoren, winkels, scholen en andere voorzieningen in of in de buurt van het huidige plangebied 

De Teuge te interesseren voor het collectieve systeem voor ruimteverwarming en de aansluiting 

van die toekomstige gebouwen op het collectieve systeem te bevorderen, zulks in overleg met en 

ter goedkeuring door Waterbedrijf Gelderland. 

Artikel 3 - Kosten 

3.1	 De kosten verbonden aan de aanleg van de in artikel 1.1 genoemde voorzieningen tot en met de 

hoofdafsluiters in de woningen worden gedragen door Waterbedrijf Gelderland. 

Voor wat betreft de kosten van projectcoördinatie, concept-engineering en voorlichting met 

betrekking tot deze voorzieningen geldt het bepaalde in artikel 2.4. 

3.2	 De kosten verbonden aan de aanleg van de voorzieningen en installaties in de afzonderlijke 

woningen vanaf het punt van de hoofdafsluiters in de woningen worden door de project

ontwikkelaar(s) c.q. aannemer(s) c.q. eigenaren van de woningen gedragen. 

Voor wat betreft de eenmalige aansluitbijdrage per woning en de kosten van de concept

engineering, de voorlichting en de oplevering met betrekking tot de voorzieningen in de woningen 

geldt eveneens het bepaalde in artikel 2.4. 

3.3	 Aan de gebruikers van de woningen wordt zonder nadere bemetering een maandelijkse bijdrage 

in rekening gebracht overeenkomstig de brief van Waterbedrijf Gelderland d.d. 10 oktober 2001 

(bijlage 3). Deze bijdrage is inclusief BTW, volgens prijspeil 2001 en zal jaarlijks conform de 
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geldende indexcijfers voor inflatiecorrectie worden aangepast, voor het eerst per 1 januari 2002. 

Mogelijk ondergaat de maandelijkse bijdrage nog aanpassing op het moment dat vastgesteld is in 

hoeverre dit collectieve systeem voor ruimteverwarming in het plangebied De Teuge in 

aanmerking komt voor en kan rekenen op subsidiegelden. 

Artikel 4 - Duur en beëindiging
 

Dit convenant treedt in werking op de datum van ondertekening en kent een looptijd van 30 jaar.
 

Eenzijdige tussentijdse opzegging van het convenant door een van partijen is niet mogelijk.
 

Na ommekomst van de looptijd van 30 jaren wordt het convenant automatisch verlengd met (telkens)
 

een periode van 10 jaren, behoudens in het geval van opzegging door een van beide partijen uiterlijk
 

twee jaren voor het einde van de (verlengde) looptijd.
 

Indien een van beide partijen gebruik maakt van het recht tot opzegging wordt dit beschouwd als een
 

onvoorziene omstandigheid als bedoeld in artikel 7.
 

Opzegging geschiedt bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst.
 

Artikel 5 - Voorbehoud en ontbindende voorwaarden
 

Deze overeenkomst wordt zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden indien: 

de voor het warmtesysteem benodigde vergunningen niet worden verkregen (terugwerkende 

kracht); 

op basis van veranderende wet- en regelgeving Waterbedrijf Gelderland en de Gemeente in 

redelijkheid niet langer gehouden kunnen worden aan de door hen in het kader van dit 

convenant aangegane verplichtingen (vanaf dat moment). 

Artikel 6 - Wijziging rechtsvorm 

Indien de rechtsvorm van een van partijen wordt omgezet in een andere rechtsvorm gaan de rechten en 

verplichtingen uit dit convenant over op de nieuwe rechtspersoon en blijft dit convenant onverminderd 

van kracht. 

Artikel 7 - Onvoorziene omstandigheden 

Indien onvoorziene omstandigheden opkomen die van dien aard zijn dat dit convenant billijkheidshalve 

behoort te worden gewijzigd, treden partijen met elkaar in overleg. Dit overleg neemt een aanvang 

binnen drie weken nadat de ene partij de andere daartoe schriftelijk (door middel van een aangetekende 

brief met bericht van ontvangst) heeft verzocht. 

Deze overlegbepaling vindt tevens toepassing wanneer tussen partijen verschil van inzicht bestaat over 

de naleving van een of meer bepalingen uit dit convenant. 
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Indien het overleg niet binnen drie maanden na aanvang tot overeenstemming leidt tussen partijen, 

treedt de geschillenregeling van artikel 8.2 in werking. 

Artikel 8 - Toepasselijk recht en geschillen 

8.1	 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing 

8.2	 Alle geschillen, welke tussen partijen mochten ontstaan over dan wel naar aanleiding van het 

onderhavige convenant of daaruit voortvloeiende nadere convenanten/overeenkomsten, en welke 

niet opgelost konden worden door middel van het krachtens artikel 7 voorgeschreven overleg, 

worden met uitsluiting van de gewone rechter beslecht door arbitrage via het Nederlands 

Arbitrage Instituut, zulks onder toepassing van het reglement van dit instituut. 

Deze arbitrageclausule laat de mogelijkheid voor partijen open om een geschil op andere wijze 

(bij voorbeeld door middel van mediation of bindend advies) te beslechten, indien beide partijen 

daar in voorkomend geval de (schriftelijke) voorkeur aan geven. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te:
 

Zutphen, op .. maart 2002 Velp, op ).tmaart 2002
 

De Gemeente Zutphen
 

~. J. A. Gerritsen
 

burgemeester
 

Bijlagen:
 

1 Tekening leidingloop 18-12-01 rev.A
 

2 Aansluit- en leveringsvoorwaarden 

3 Brief van Waterbedrijf Gelderland, kenmerk Hse 44595, d.d. 10 oktober 2001 

4 Overeenkomst Inzake de Drinkwatervoorziening van de Gemeente Zutphen 

5 Algemene Voorwaarden Drinkwater 1994 

6 Aansluitvoorwaarden Drinkwater 1994 
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Bijlage 2: Aansluit- en leveringsvoorwaarden. 

Algemene inleiding 
Een aardwarmtesysteem is alleen haalbaar indien er maximale inspanning wordt geleverd om de 

warmtevraag vanuit de wooneenheden te minimaliseren. Slechts dan is het mogelijk om over te 
stappen naar LTV (Laag Temperatuur Verwarming). LTV is wederom een voorwaarde om 
warmtepompen efficiënt in te kunnen zetten. En alleen met warmtepompen is het mogelijk een 
aquifer te exploiteren. 
Voorwaarde van de provincie om een vergunning te verlenen voor een aquifersysteem is dat de 
bronnen jaa rlijks energieneutraal dienen te worden bedreven. Met andere woorden, de warmte die 

aan de bodem wordt onttrokken moet ook weer worden geïnjecteerd. Hetgeen betekent dat 
regeneratie van de bronnen noodzakelijk is. 

Voor het project De Teuge zijn er momenteel twee opties voor het regenereren van de bronnen. In 
de zomer kan warmte worden onttrokken aan: 

•	 de buitenlucht middels centraal geplaatste luchtkoelers. 
•	 het asfalt door het aanbrengen van een asfaltcollector in de toegangsweg. 

Het aanbieden van koeling in de woningen,levert een belangrijke bijdrage aan de regeneratie van de 
bronnen en resulteert in een kleiner en dus kosteneffectiever extern regeneratiesysteem. Bovendien 
wordt door koeling het wooncomfort verhoogd in een goed geïsoleerde woning. 

Deze bijlage bevat de minimale eisen waaraan voldaan moet worden om tot een gereduceerde 
warmtevraag te komen, doch vormen geen gara ntie om tot een EPC < 0,8 te komen. 

AansluitvoOlwaarden 

Voorwaarden warmtepomp 
De warmtepomp dient het woonhuis te voorzien van ruimteverwarming en warm tapwater. Om in 
warm tapwaterte kunnen voorzien is de warmtepomp gekoppeld aan een boilervat. Het geheel 
wordt aangeduid als een combi warmtepomp. 

1.	 Het beschikbaar maximaal thermisch vermogen is 9 kW, waarvan: 
a.	 maximaal 6 kW wordt geleverd door de condensor van de warmtepom p; 
b.	 maximaal 3 kW door het elektrisch bijstookelement . 

2.	 Het gemiddelde condensorvermogen, genomen over de 200 woningen, mag per woning 
niet hoger zijn dan 6 kW. Het gemiddelde dient per fase te worden gehandhaafd. 

3.	 Indien een aantal woningen een hoger geïnstalleerd condensorvermogen nodig heeft, dient 

daar een dusdanig aantal woningen met een lager geïnstalleerd condensorvermogen 
tegenover te staan, zodanig dat het gem iddelde condensorvermogen over het totaal aantal 
woningen weer op 6 kW uitkomt. 

4.	 Alle wooneenheden in het project (fase 1 en 2) moeten worden voorzien van een
 

warmtepom p van hetzelfde merk en type.
 
5.	 De selectie van het merk en type valt onder de verantwoordelijkheid van WG (BAM Energy 

Systems). 
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Het LTV-systeem 

Het LTV-systeem dient geschikt te zijn voor verwarming en koeling van de wooneenheid. Als basis
 

installatie wordt uitgegaan van:
 

•	 vloerverwarming op de begane grond en badkamer 

•	 en fan coil units in de slaapkamers. 

De basisinstallatie dient als uitgangspunt bij de selectie en ontwerp. 

1.	 Het ontwerp van de installaties dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de NEN


voorschriften en de hierop betrekking hebbende 1550- publicaties;
 

2.	 Het vermogen van het afgiftesysteem dient zodanig gedimensioneerd te zijn dat de thermische 

behaaglijkheid in de verschillende ruimtes gewaarborgd is, door het raadplegen van de eisen 
zoals gesteld in het Bouwbesluit en het G.I.W.; 

3.	 Het afgiftesysteem dient te worden gebaseerd op een aanvoertemperatuur afhankelijk van de 

buitentemperatuur (stooklijn). De maximale aanvoertemperatuur is 55°( doch dient bij 

voorkeur niet hoger te zijn dan 45°Ç; 

4.	 Een daling van aanvoertemperatuur in het leidingnet tussen opwekker en afgiftesysteem dient 

te worden beperkt door deze leidingen te isoleren. Of bij het dimensioneren van de afgifte
elementen dient deze daling van de aanvoertemperatuur in rekening te worden gebracht. 

Het toepassen van een ander LTV-concept is mogelijk indien het karakter van het basisinstallatie 
wordt gehandhaafd (bijv. toepassing van wandverwarming/koeling Lp.v. vloerverwarming/koeling). 
De LTV installatie in de wooneenheid dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan WG (BAM 
Energy Systems). 

Bedrijfsvoering 
Kenmerkend voor vloerverwarming is de langere reactietijd. Door dit tragere thermische karakter 
van vloerverwarming enerzijds en anderzijds door het hoge isolatieniveau van de wooneenheid zal 
het toepassen van nachtverlaging weinig effect hebben op de binnentemperatuur. Door geen 

nachtverlaging toe te passen hoeft de woning niet te worden opgewarmd en zal het maximaal 
vermogen zelden nodig zijn. 

Maatregelen ter reductie van de warmtevraag: 

Bouwkundige maatregelen 

Toepassen van verhoogde isolatiewaarden van de gebouwschil t.o.V. de eisen zoals opgenomen in 

het van toepassing zijnde bouwbesluit. 

minimale eisen' 

1 Dichte geveldelen: Rc~ 3,5 m2 K/W 
2 Beqane qrond vloer: Rc~ 3,5 m2K/W 

3 Daken Rc~ 3,5 m2 K/W 

4 Glas U~ 1,2 W/m 2K 

5 Kozijnen u~ 2,4 W/m2K 
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Het verdient sterke aanbeveling om geïsoleerde buitendeuren toe te passen. Met name in geval van 

tuindeuren in een verblijfsruimte is het van belang om tocht en koudeval zoveel mogelijk te 
vermijden. 

De Luchtdoorlatendheid (qv1 0 volgens tabel 3.4. 1550 pub!. 51) van de wooneenheden dient tot een 

minimum te worden beperkt. Vloersparingen en aansluitingen in de begane grondvloer moeten 

worden afgedicht. Het toepassen van dubbele kierafdichting en meerpuntsluiting op buitenramen 

en -deuren wordt sterk aanbevolen. 

Installatietechnische maatregelen 

Het verdient sterke aanbeveling het ventilatiesysteem uit te voeren als gebalanceerde ventilatie 

(systeem D) met een HR-WTW (Hoog rendementwarmteterugwinning). zonder naverwarming, dit 
reduceert de warmtevraag van de wooneenheid drastisch. 

Technische leveringsvoorwaarden warmte 
Elkewarmtepomp die voldoet aan vorenvermelde eisen en aangesloten op het aardwarmte 

distribütienet ial worden voorzien van voldoenae aardWarmte.' 

De technische specificaties betreffende de warmte levering zullen verder worden gedetailleerd .. 
nadat de resultaten van de proefboring bekend zijn. 
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Kantoor Doetinchem 

Gemeente Zutphen 
Postbus 15 

t.a.v. Dhr. A.J.G. Aalders 
7000 AA Doetinchem 

postbus 41 

7200 AA Zutphen Telefoon 03143281 11 

Telefax 0314328234 

Uw kenmerk De Teuge 

Ons kenmerk Hse 44595 

Behandeld door Jos Hofste 

Doorkiesnummer 0314328428 

Datum 10 oktober 2001 

Onderwerp Aardwarmte De Teuge 

Geachte heer Aalders, 

Ten behoeve van de warmtevoorziening voor de wijk De Teuge te Zutphen hebben de bedrijven BAM 

Energy Systems en Waterbedrijf Gelderland een samenwerking opgezet voor de levering van een 

aardwarmte systeem voor 200 woningen. 

Een kostenspecificatie voor het systeem is weergegeven in de bijlagen 1 tjm 4. 

In deze bijlagen zijn duidelijk de samenstellende delen weergegeven. 

Het bronsysteem, het distributienet en het regeneratiesysteem zullen in eigendom van Waterbedrijf 

Gelderland worden genomen waarvoor een eenmalige bijdrage en een bijdrage per maand worden 

gevraagd. 

De woninginstallatie zal in eigendom van de woningeigenaar komen waarbij de zonneboiler een optie is. 

De projectengineering zal door BAM Energy Systems worden uitgevoerd. 

Voor het opstellen van een convenant over bovenstaande leveringen dienen nog nadere afspraken te 

worden gemaakt. Het risico van het op termijn niet functioneren van het systeem dient bij een 

verzekeraar te worden ondergebracht waarvoor op dit moment geen kosten zijn gerekend. 

Mocht u nadere inlichtingen wensen dan zijn we gaarne bereid deze te geven. 

Bezoekadres Terborgseweg 136, Doetinchem • Internet www.waterbedrijf-gelderland.nl 

Bank BNG, rekeningnummer 28 50 73 524 • Handelsregister KvK Arnhem Nummer 09090096 
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Hoogachtend, 

Ir. N.J.G. Lamerichs . .B.L. Hofste 

BAM Energy Systems Waterbedrijf Gelderland 

055- 5387600 0314-328428 

) 

Bijlage(n)	 1 Kostenspecificatie bronnen en distributiesysteem 

2 Kostenspecificatie woninginstallatie 

3 Toelichting subsidiemogelijkheden 

4 Indicatie exploitatiekosten 

Kopie aan	 Bch 

) 
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Bijlage 2: Kostenspecificatie woninginstallatie 

---~--

._---- 1---------

kosten incl. btw per woning 
opnemen in 

stichtingskosten 

Project coordinatie, concept engineering, voorlichting, 
oplevering 
Warmtepomp 5kW + boiler + koelunit + montage & 

._-----  inbedrijfstelling 
LTV systeem vloervetwarming + fancoils (afh. van omvang 

--- .woning) (excl. binnenleidingen) 
subtotaal woning installatie .. 

fI 

fl 

fl 

2.813 

14.554 

4.796 

f122.163 --

Minderkosten HR1 07 CV-ketel, radiatoren & gasaansluiting 
(excl. binnenleidingen) 

Vermeden kosten 
---f--

Meerkosten (excl. zonneboiler) 
f18.152 

f114.011 

-- -

zonneboil~.!.ll!c1. montage & inbedrijfstelling---
Meerkosten zonneboiler ---i--

ft 4.094 
f14.094 

----
Meerkosten totaaal f118.105 

'\",.~-",  •.:J 
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Waterbedrijf ... 
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-------

Bijlage 1: Kostenspecificatie bronnen & distributienet 

terugverdien tijd 7 jaar terugverdien tijd 14 jaar 

--
1 nader onderzoek ontrekkings/retoursysteem incl. proefboring -
2 ontrekkingsput & retourput ON 800, max. 70 m diep, 125m3/uur 

2a ontrekkingsput & retourput ON 800, max. 70 m diep, 125m3/uur 
3 .E!:imair leidingnet circa 200m tussen bronnen 
4 aanbrenclen bekabelinq (voedinq/siqnaal)_. 
5 leveren TSA1, RVS 125m3/uur 
6 Gebouw technische ruimte 8 x 4 x 3 m (L x Bx H)-_.'._. 

_. 

7 
lever & aanbrengen technische installatie in technische ruimte 
inciJrequentieregeling, software en WTB-gedeelte 

8 vergunning bronnen 

-- sub 1 t/m 8 
9 Technische enqineerinq, bestek & uitvoeringbeqeleidinq 
10 distributienet, incl. engineering 
11 regeneratie 
12 E.~r woning afleverstation, 200 stuks 

_.. -
._------- Eenmalige aansluitbijdrage (incl. btw) ft 5.950,00 ft 2.380,00 

-_.-. maandelijkse bijdrage bewoner (incl. btw) ft 99,16 ft 99,16 

Uitgangspunten: 
Oe benodigde grond voor de putten, de technische ruimte en de regeneratie wordt door de gemeente om niet ter beschikking gesteld inclusief de benodigde 
nutsvoorzieningen. 
Bouwkundige voorzieningen t.b.v. regeneratie installatie zijn niet opgenomen in de specificatie -_._--- -
Vergunningen worden door de provincie verstrekt 
Eventuele groeninpassing is voor rekening van de gemeente. 

-
Voor het gebouw van de technische ruimte is een stelpost opgenomen van max. NLG 65.000,
Conform het rapport 1Bl13 van Brouwer Energie Conssult d.d. 8 juni, is bij de berekening van de bronnen & het distriibutienet uitgegaan van warmtepomp met een vermogen 
van 5kW thermisch per woning. 

11'.""" .•. 
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Datum 

Referentie 

Blad 

Onderwerp 

BAM Techniek bv 

Notitie 

10 oktober 2001 

Nl/Teuge001/nl 
1 van 2 

Bijlage 3: Toelichting subsidies 

Deze notitie is een verslag van: 
a) Gesprek met NUON 
b) Een kort onderzoek van een externe subsidie adviseur. 

Ad a)
 
Onderstaande is een verslag hetgeen telefonisch met de heer F. Peters van de NUON is besproken betref

fende NUON subsidies.
 

Korte omschrijving van het project:
 
De Teuge is een nieuwbouwwijk voor 200 woningen te realiseren in twee fasen.
 

1.	 Realisatie van 113 woningen in 2002 
2. Realisatie van 87 woningen in 2004 

De betrokken partijen hebben het voornemen om de ruimtes en het tapwater van de woningen te ver
warmen met individuele warmtepompen. De bron voor de warmtepompen is een gemeenschappelijk 
aquifer. In de woningen wordt een laagtemperatuur afgiftesysteem toegepast voor de ruimteverwar
ming. 

NUON Subsidie voor warmtepompen (wp): 

•	 Voor wp geld een NUON bijdrage van /750,- per kW thermisch tot een maximum vermogen van· 
10 kW. 

•	 Indien het thermisch vermogen van de wp groter is, geldt voor de eerste 1OkW een bijdrage van 
/7500,- en voor het meerdere geldt een bijdrage van /500,- per kW. 

•	 De subsidie wordt verstrekt aan de eigenaar van de wp. Dit kan de bewoner zijn doch dit kan ook 
een bedrijf zijn dat alle 200 wp in eigendom heeft. 

•	 De bijdrage is gemaximaliseerd tot 20% van de investering voor de WP 
•	 Indien door andere instanties nog subsidies worden verstrekt mag dit inclusief de bijdrage van 

NUON niet boven de 30% op de investering van de wp uitkomen. 

Deze subsidie is alleen nog dit jaar geldig. Voor het project De Teuge kan met de NUON een regeling 
worden getroffen betreffende de eerste 113 woningen. Voor de woningen uit fase 2 is deze regeling niet 
meer van toepassing. 

Met ingang van januari 2002 is er voor wp een andere regeling van toepassing. Dan vallen de wp onder de 
EPR en geldt er naar alle waarschijnlijkheid een bijdrage van €2000,- perwp ongeacht het vermogen. 
Vooralsnog is dit een concept voorstel en dit zal pas medio december 2001 bekend zijn of dit definitief is. 
Van deze regeling kunnen alleen particulieren gebruik maken. 

NUON subsidie voor zonneboilers 
Betreffende zonneboilers is er een convenant met de gemeente Zutphen. Dit convenant geldt alleen voor 
bestaande bouwen voor nieuwbouw woningen in de wijk De Leest. De bijgrage is maximaal f200,-. 
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BAM Techniek bv 

Datum 10 oktober 2001 
Referentie NL/Teuge001/nl 
Blad 2van2 

Voor het overige vallen zonneboilers onder de EPR en geldt: 
• Een EPR subsidie van /1500,- voor boilers met een opbrengst groter dan 3 GJJjaar 
• Een EPR subsidie van /1000,- voor boilers met een opbrengst tussen de 2 - 3 GJJjaar 

Zoals reeds vermeld wordt de EPR alleen verstekt aan de eigenaar bewoner. 

Subsidie lage tem peratuursystemen
 
Een NUON bijdrage op dit onderdeel geldt alleen voor bestaande bouw.
 

ADb)
 
Een onderzoek van een externe partij naar subsidies resulteert in het volgende:
 
Zekerheden betreffende subsidies worden door de diverse instanties niet gegeven.
 

Het bronnen en distributie systeem kan waarschijnlijk worden onder gebracht in de EINP. De EINP pot
 
voor 2001 is leeg. Er is een mogelijkheid dat WG via een lease constructie gebruik kan maken van de EIA.
 
Het te verwachten subsidie percentage is 18,5 %over de investering.
 

LTV-systemen in geval van stadsverwarming vallen onder EIA/EINP vallen. Het is nog niet duidelijk of dit
 
ook mogelijklin deze situatie. De vloerverwarming en de fan coil units zijn dan echter geen eigendom van
 
de bewoner.
 

NOVEM/B5E
 
In afwachting van reactie NüVEM.
 
Aan de B5E subsidie hangt de verplichting dat 10 woningen moeten worden gemonitoord. De extra ko?
ten voor dit monitoren dient in feite van de subsidie te worden afgetrokken. ~
 

Het combineren van diverse subsidie mogelijkheden met de B5E is naar alle waarschijnlijkheid niet moge

lijk.
 



Waterbed rijf 
BAM Techniek bv Gelderland 

Notitie 

Datum 10 oktober 2001 

~erentie NUTeuge002/nl 

Blad 1 van 2 

Ond8IWerp Bijlage 4: Indicatie exploitatiekosten 

In deze exploitatie berekening'wordt alleen aandacht besteed aan de meer/minder kosten tussen een 

conventioneel woonhuisinstallatie (gas) en het gepresenteerde conncept. 

Het energieverbruik in een woning is zeer sterk afhankelijk van het bewonersgedrag. Om toch een indi

catietegeven van de meer/minder kosten betreffende de exploitatiewordt ten aanzien van het energie

verbruik de BJebetrekkingen uit het .. haalbaarheidsonderzoek warmtepompen voor de nieuwbouwwijk 

.. DETBJGE', Zutphen" (rapportnr. 18113 d.d. 8 juni 2001 door Brouwer Blergie COnsult) als uitgangs

punt genomen. BJeberekeningen houden geen rekening met bewoners gedrag. 

Saldo energieverbruik HR-gasketel versus WPinstallatie (inclusief R33en BTW) 

MJ m3 m3 prijs vastrecht kosten/jaar 

vermeden gasverbruik 29.691 848 91,79 cent 110,24/md 1901,25 

MJ kWh kWh tarief verhouding 

Hoog/laag 

ext ra elekt ra verbruik 17.525 1898 hoog: 39,56 cent 40%'60% 1596,31 
t.g.v. wp laag: 25,99 cent 

besparing energiekosten & 1304,94 
vastrecht gas 

De onderhoudskosten en de vervangingswaarde (afschrijving) van de woonhuisinstallatie worden gelijk

gesteld aan de kosten en afschrijving van een conventionele installatie. Daar enerzijdsde levensiuurvan 

een WPen een HR-ketel gelijk mag worden gesteld en anderzijds de kost prijs van een WPover 15 jaar 

naar verwachting het zelfde prijsniveau zal hebben bereikt als een HR-gasketel. 

Bij investeringen in infrastructuur gaat Waterbedrijf Gelderland normaliter uit van een terugverdien tijd 

van 7 jaar (zie bijlage 1). EChter gezien de enorme betekenis van het project is in nauw overleg besloten 

detenigverdientijd te verdubbelen zodat het eenmalig aansluitbedrag drastisch kan worden geredu
ceerd. 
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Datum 10oktober 2001 
Referentie NUTeugeOO1/nl 

Blad 2van2 

Voorbeeld 

Onderdeel extra stichtings- kosten/jaar kosten/mnd 

kosten 

besparing energie - '304,94 - '25,41 

warmte levering &vastrecht '1.189,92 '99,16 

saldo '884,98 f73,7f 

~ 

aansluitbijdrage warmtenet '2.380,00 * * 
meerkosten installatie (exel zonneboiler) '14.011,00 * * 

Saldo '16.391,00 

Te verwachten EPR subsidie wp - '4·49°,00 * *
 
. Te verwachten EINP/8Asubsidie warmtenet aansi. - '440,30 * *
 

Te verwachten EINP/8Asubsidie warmtelevering - '220,13 - '18,34
 

Saldo '11.550,70 '664,85 '55,41 

meerkosten zonneboiler '4.094,00 * * 
Te verwachten EPR subsidie - '1.500,00 * * 

Saldo , 14.144,70 f 

* netto hypotheeklast bewoner 

De project coördinatiekosten (zie bijlage 2) kunnen waarschijnlijk \Mlrden ondergebracht worden in een 

EIAregeling. Dat betekend een reductie van de extra stichtingskosten van circa '520,40. 

Zoals reeds vermeld in bijlage 3 wijzen wij erop dat geen enkele instantie zekerheid verstrekt over.ds 

toe te kennen subsidies. Het doorgerekend voorbeeld in tabel heeft ons inziens de meeste kans van sla

gen. Zovvel in technische als in subsidie zin kan de zonneboiler als een optie aan de bewoner worden aan

geboden. Of door het weglaten van de zonneboiler blijft er meer bestedingsruimte over voor de PV
panelen. 



Tussen 

de Gemeente Zutphen (hieronder verder aangeduid als "de Gemeente"), 

tèn deze vertegenwoordigd door de heer r.1r. J.J. Roeters van Lennep, 

Burgemeester, handelende ter uitvoering van het Besluit van de Raad 

dier gemeente dd. 25 april 1966 no. 12, goedgekeurd bij Besluit van Ge

deputèerde Staten der Provincie Gelderland dd. 11 juli 1966 nos. (I) 

3304/501-2211 (II) 3305/499-2~11 en (I.u.) 3453/500-2211 

en 

de N.V. Waterleiding Maatschappij Oostelijk Gelderland, gevestigd te Doe

tinchem (hieronder verder aangeduid als n~v.O.G.If), ten deze vertegen

woordigd door Ir. H. Haverkate, Direkteur, handelende krachtens het Be

slui t van de Vergadering van AandeeLlïouders dd. 1 juli 1966, 

is overeengekomen als volgt: 

Artikel 1 

Aanleg en e=sploitatie 

1. De W.O.G. zal in de Gemeente Zutphen een waterleiding exploiteren en 

er zorg voor dragen dat door middel van deze waterleiding steeds voldoende 

drinkwater en bovendien een hoeveelheid cr~~àbluswater onder voldoende druk 

ter beschikking staat. De kwaliteit V&~ het water zal voldoen aan de eisen, 

welke aan goed drinkwater mogen worden gesteld. 

Ten aanzien van'het brandbluswater zal de W.O.G. ernaar streven een hoeveel

heid van ten minste 5 ltr./sec. onder een druk van ten minste 18 m. water

kolom boven het maaiveld ter plaatse te leveren, behoudèns bij uitlopers, 

\'1aar deze druk lager kan zijn. 

De in haar overige voorzieningsgebied normaal geldende leveringsvoorwaar

den en tarieven van de W.O.G. zullen ook in Zutphen van kracht zijn. (zie 

beperkende bepaling op blz. 4/5 in de acte van overdracht). 

2. Uitbreidingen op de bestaande voorzieningen zullen door de W.O.G. tot 

stand worden gebracht, wanneer de rentabiliteit daarvan is verzekerd en de 

uitbreidingen passen in het beleid, dat de W.G.G. ten aanzien van uitbrei

dingen in haar gehele voorzieningsgebied voert. 

Artikel 2 

De Gemeente Zutphen zal na het sluiten van deze overeenkomst volgens de 

hiervoor bij de W.O.G. geldende schaal in het maatschappelijk kapitaal van 

de W.O.G. deelnemen. 
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Artikel 3 

De gemeente, aandeelhoudster der W.O.G., stelt zich ten behoeve van geldgevE 

zowel bij overeenkomsten van geldlening welke~ met inachtneming van hetgeen 

hieromtrent in/de statuten der W.O.G. is gesteld, gesloten zijn of zullen 

worden gesloten als bij garantieverplichtingen, welke de W.O.G. door deelne

ming in andere yennootschappen enlof ondernemingen op ziçh heeft genomen of 

op zich zal nemen~ als borg hoofdelijk aansprakelijk voor de stipte betaling 

van al hetgeen de W.O.G. krachtens bedoelde overeenkomsten aan hoo~dsom, af

lossing, rente extra rente, boete en kosten verschuld~gd is of zal zijn, al~ 

mede voor de juiste naleving van alle verplichtingen, voortvloeiende uit 

door de N.V. gesloten of nog te sluiten geldleningen en verbindt zich om, ir:

dien één der gemeenten-aandeelhouders tot betaling van hoofdsom, aflossing, 

rente, extra rente, boete enlof kosten, hetzij terecht is overgegaan, hetzij 

bij onherroepelijke/gerechtelijke uitspraak is veroordeeld, aan die gemeente 

zo spoedig mogelijk na eerste aanmaning, te voldoen, het te haren laste r 
mende·gedeelte van het bedrag, welk deel evenredig is aan het aantal aande

len dat zij heeft in verhouding tot het totaal van de aandelen dat in het beo 

zi± is der gezamenlijke gemeenten-aandeelhouders. 

De borgstelling geschiedt onder afstanddoening van de rechten van uitwinning 

en alle andere voorrechten' aan borgen, toegekend of nog toe te kennen, voor 

zover geen betrekking hebbende op schuldsplitsing, met bepaling, dat hierop 

niet van toepassing zal zijn het bepaalde in de artikelen 1885 en 1886 van 

het Burgerlijk Wethoek en onder afstand van een mogelijk beroep op schulàver

gelijking. De bovenomschreven verbintenissen worden door de N.V. W.O.G. ten 

behoeve van geldgevers aanvaard. 

Artikel 4 

Garantie voor de oobrengst aan watergeld 

1. Voor zover de totale werkelijke opbrengst wegens waterlevering voor huis

houdelijke doeleinden volgens vastrecht en toeslagen en levering over de me

ter binnen de gemeente in enig kalenderjaar blijft beneden de totale op

brengst wegens waterleverL~g voor huishoudelijke doeleinden en levering over 

de meter., die zou worden verkregen wanneer alle op 1 januari van het kalen

derjaar volgens de door de W.G.G. aangelegde en bijgehouden perceelregister~ 

binnen de Gemeente Zutphen aansluitbare percelen., zouden zijn aangesloten 

volgens de voor die percelen geldende tarieven, zal het ontbrekende door de 

Gemeente Zutphen aan de W.O.G. \~orden vergoed. 

2. De in het eerste lid bedoelde vergoeding zal intU$sen alleen dan verschu2 

digd zijn L~dien en voor zover de uitkomsten der exploitatie van de in arti~ 

1 bedoelde waterleiding in enig jaar dit, naar het oordeel van de W.ü.G., 

noodzakelijk maken, of indien nog ongedekte verliezen op de exploitatie van 

deze waterleiding van voorgaande jaren aanwezig zijn. 
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Artikel 5 
Vergunningen 

1. De Gemeente Zutphen verleent hiennede de voor het leggen, hebben, onderho:~
 

den, verkleinen, verzwaren~ uitbreiden en wijzigen van het hoofdbuizennet me~
 

toebehoren en van dienstleidingen met toebèhoren, waarbij zowel de werkzaamh~
 

den als het toebehoren in de ruimste zin moeten worden genomen, vereiste bur


gerrechtelijke en publiekreChtelijke vergunQingen, ontheffingen, toestemminge
 

enz., voor zover de Gemeente Zutphen in àezen bevoegd is deze te verlenen. DE
 

uitvoering van genoemde werkzaamheden geschiedt in overleg met de Gemeente
 

Zutphen.
 

2. Van het leggen van het hoofdbuizennet in eerste aanleg zal de W.O.G. ten
 

minste één maand tevoren, onder overlegging van kaarten, aan Burgemeester en
 

Wethouders kennis geven.
 

Van het verkleinen, verzwaren, uitbreiden en wijzigen van het hoofdbuizennet
 

zal de W.O.G. ten minste één week tevoren, onder overlegging van kaarten, aar.
 

Burgemeester en Wethouders kennis geven.
 

3. Van het leggen van dienstleidingen zal de W.O.G. telkens ten mL~ste twee
 

etmalen tevoren aan Burgemeester en Wethouders kennis gev~n.
 

4. Ten aanzien van onderhoudswerkzaamheden aan het hoofdbuizennet met toebe
, 

horen en aan dienstleidingen zal, behoudens àe spoedeisende gevallen, de be

paling van lid 2 overeenkomstige toepassing vinden.
 

In spoedeisende gevallen is de W.O.G. bevoegd aanstonds met de werkzaamheden
 

een aanvang te maken, met verplichting tot zo spoedig mogelijk zenden van be

richt. 

5. De Gemeente Zutphen verbindt zich, inäien krachtens enige gemeente-ver

ordening rechten op het aanwezig zijn van buizen, enz. in gemeente-gronden, 

-wateren, enz. worden geheven, aan de W.O.G. jaarlijks een bedrag; gelijk aar_ 

de door haar deswege betaalde rechten, uit te keren. Het laatste ge~dt evenze 
voor het geval in de toekomst een verordenL~g als bovenbedoeld van kracht 
mocht worden. 

6. De W.G.G. zal voor haar rekening de straten, wegen, enz. na het gereedko


men der werken in die straten, wegen, enz. zo spoedig mogelijk weder h~rstel


len en zoveel mogelijk in de oorspronkelijke toestand brengen.
 

De.W.D.G. onderhoudt voor haar rekening de herstelde straat- en wegoppervlak~
 

enz. gedurende één jaar na gereedkomen va..l"l het werk, of zoveel langer als he


verzakken van het straat-, \~egoppervlak, e.l1Z. di t nodig maakt.
 

Indien de W.O.G. de in dit lid omscv~ven verplichtingen niet tijdig nakomt
 

kan de Gemeente Zutph~n de hiervoor genoemde werkzaamheden voor rekening van
 

de W.O.G. doen uitvoeren. De Gemeente zal hiertoe nie~ overgaan zonder de
 

W.G.G. hiervan in kennis te hebben gesteld. 

7. Indien ten gevolge van of in verband met door of vanwege de Gemeente Zut

phen uit te voeren werken, buisleidingen, kabels, enz. met toebehoren moeten 

worden verplaatst, is de W.O.G. daartoe op 5chrifte~ke aanzegging van Bur

gemeester en Wethouders verplicht. 



- 4 

Zulks moet ge~chieden binnen een redelijke door Burgemeester en Wethouders 
. . 

in overleg met de W.O.G. te bepalen termijn, terwijl de daaraan.voor de W.O.C 

verbonden kosten voor rekening van de Gemeente Zutphen komen. Deze ko~ten wor 

den gesteld op dè werkelijk gemaakte kosten" vermeerderd met ee~_. bij de W.O. C 

gebruikelijke toeslag voor algemene kosten. 

Artikel 6 
Geschillen 

1. Onverminderd de bevoegdheid van elk der partijen om in zaken, waarin uit 

hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening bij voorraad nood

zakelijk is, de beslissing in te roepen van de bevoegde president ener arron

dissementsrechtbank of van die rechterlijke autoriteit" die in zodanige ge

vallen bevoegd zal blijken" verbinden partijen zich alle geschillen, welke 

mochten voortvloeien uit deze overeenkomst en die, welke daarvan het gevolg 

mochten zijn, in hoogste ressort door arbitrage te zullen doen beslechten. 

\

2. ~en geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra een der partijen van ~
 

deel is, dat er eén geschil bestaat. De meest gerede partij zal daarvan
 

schriftelijke mededeling doen aan de wederpartij en het geschil aanhangig ma


ken door de 'benoeming van drie onpartijdige arbilers te verzoeken aan de pre
"\ 

\ \ . sident der Arrondissementsrechtbank te Arnhem (of bij ontstentenis van een 

! 
t • dergelijke rechtbank aan de president van de rechtbank, die in de plaats daar\j\V) 
~ . van is getreden). 

3. Bij wèig~ring of nalatigheid van de president der in ~id 2 bedoelde recht

bank om arbiters te benoemen, zal de meest gerede partij zich tot de bevoegàe 

rechter kunnen wenden, ten einde tot deze benoeming te geraken. 

4. De arbiters stellen zelf àe procedure van het geschil vast. Zij zullen ui~ 

spraak doen als goede mannen naar billijkheid en daarbij tevens beslissen om

trent de verdeling der arbitragekosten. 

5. Bij een geschil~ ontstaan naar aanleiding van het bepaalde in.artikel 

lid 1 en lid 2.1 kan door partijen in stede van de hierboven vermelde arbitrag 

een als bindend geldende uitspraak van een in onderling overleg te kiezen de~ 

kundige op waterleiding of financieeel gebied worden gevraagd. 

6. Indien een van beide partijen in gebreke blijft met de nakoming van een of 

meer harer verplichtingen~ uit deze overeenkomst voortvloeiende" kan de ander 
partij nakoming der overeenkomst met of zonder schadevergoeding vorderen. 

Partijen doen afstand van haar recht om in geval van wanprestatie ontbind:L.~g 

dezer overeenkomst te vorderen. 

Artikel 7 
Bijdrage in het exoloitatie-tekort 

De Gemeente Zutphen zal jaarlijks in het exploitatiet~kort van eventueel in
 

Zutphen aan te sluiten onrendabele percelen bijdragen.
 

Grondslag voor deze bijdrage is de rentabiliteitsberekening, die bij de opze~
 

van de plannen tot drlllia~atervoorzieningvan deze percelen door de W.O.G. na
 
overleg met de Gemeente Zutphen wordt opgesteld, daarbij in aanmerking nemen

de het aantal aansluitbare percelen, de te verwachten rijksbijdrage in het
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De gemeentelijke bijdrage wordt bepaald op ten minste f. 20,-- per'aansluit
onrendabel 

baar/perceel. Als aantal aansluitbare percelen voor enig Jaar zal worden aan

gehouden het aantal per 1 januari van het desbetreffende jaar volgens de doe,-_ 

de W.O.G. bijgehouden perceelsregisters. 

De W.O.G. zal van dit aantal telkenjare v66r 1 februari van dat jaar opgave 

aan de Gemeente Zutphen verstrekken. 

Voor het eerst zal een bijdrage verschuldigd zijn over het Jaar waarin ,de 

exploitatie is aangevangen. 

De bijdragen moeten worden volttaan v66r 1 Juli van het betreffende jaar. 

Indien de ontwikkeling van de drinkwatervoorziening in de gemeente gunstig 

verlo9pt, kan op grond van een nader op te stellen rentabiliteitsberekening 

de gemeentelijke bijdrage door de W.O.G. op een lager bedrag worden gesteld, 

zulks met inachtneming van de rijks- en van de eventuele provinciale bijdrags 

in het tekort. 
Deze maatregel behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten der Provincie 

Gelderland, indien de Provincie door het in enigerlei vorm verlenen van 

financi~±e hulp de totstandkoming van de dr~~atervoorzieningin de gemeent~ 

heeft mogelijk gemaakt. 

Artikel 8 

Exoloitatie-uitkomsten 

Indien na toepassing van artikel 7 nog ongedekte verliezen op de exploitatie 

van de in dä.tartikeI bedoe'lde onrendabele percelen aan\"lezig z:ljn, zal op 

grond van een besluit van de Vergadering van Aandeelhouders het tekort van 

die exploitatie door de Gemeente Zutphen naar opgave van de W.O.G. moeten wer 

den bijgepast. 

Artikel 9 

Het exploitatieverlies, dat na toepassing van het bepaalde in artikel 8 nog 

ongedekt is, zal jaarlijks op grond-van een beslui t van de Vergadering van 

Aandeelhouders door de daarvoor in aanmerking komende gemeenten naar de opga" 

van de W.O.G. en in de door deze te stellen termijnen worden bijgepast, in de 

verhouding als in artikel 3 is bepaald, tenzij gegrond vooruitzicht bestaat 

dat dit verlies door de \'linst van het daaropvolgende jaar zal worden ingehaa..=. 

Artikel 10 

Brandkra.l'len 

De Gemeente Zutphen verplicht zich een vergoeding van brandkranen te betalen 

volgens de daarvoor bij de W.O.G. geldende tarieven, thans bedragende f.7,50: 

en wel voor ten minste zoveel brandkranen als door de W.O.G. op grond van de 

gebruikelijke plaatsing zal worden bepaald. 

Artikel 11 

De zegel- en registratiekosten van de te sluiten overeep_~omst komen voor de 

helft ten laste van elk der beide partijen. 

i 
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Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend, 

Zutphen, 24 maart 1970 Doetinchem, 10 april 1970. 

Voor "de Gemeente Voor de N.V. 
I 

Waterleidingmij 

de Burgemeester, \ de 

)
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Eerste aanhangsel bij de ov~reenkomst inzake de drinkwatervoorziening
 

van de Gemeente Zutphen dd. 24 maart 1970/10 april 1970,
 

welk aanhangsel wordt geacht met deze overeenkomst een geheel uit te maken.
 

Tl,.lS~f!n 

de Gemeente Zutphen , hieronder verder aangeduid als 

"de Gemeente", ten deze vertegenwoordigd doör 

Burgemeester, handelende ter uitvoering van het Besluit van de Raad der 

Gemeente dd. 28 april 1980, no. 10 

;' ...... en 

de N.V. Waterleiding Maatschappij Oostelijk Gelderland, gevestigd te Doetin

chem, hieronder verder aaJ;lgeduid als "W.O. G.", ten deze vertegenwoordigd 

door Ir. H.Haverkate, Direçteur, handelende krachtens het Besluit van de 

Vergadering van Aandeelhouders dd. 14 juni 1979, 

is overeengekomen dat Artikel 5- Vergunningen, van bovengenoemde overeenkomst 

inzake de drinkwatervoorziening van de Gemeente, is vervallen en is vervangen door 

het hierna volgende artikel. 

Artikel 5
 

VERGUNNINGEN
 

1.	 De Gemeente verleent hiermede de voor het leggen, hebben, onderhouden, ver

kleinen, verzwaren, uitbreiden en wijzigen van het hoofdbuizennet met toebe

horen en van dienst leidingen met toebehoren, waarbij zowel de werkzaamheden 

als het toebehoren in de ruimste zin moeten worden genomen, vereiste burger

rechtelijke en publiekrechtelijke vergunningen, ontheffingen, toestemmingen, 

enz., voor zover de Gemeente in deze bevoegd is deze te verlenen. 

2.	 Van het leggen van het hcofdbuizennet in eerste aanleg, alsmede van het ver

kleinen, verzwaren, uitbreiden en wijzigen van het hoofdbuizennet, zal de 

W.O.G. ten minste één maand te voren, onder overlegging van kaarten, aan 

Burgemeester en Wethouders kennis geven. 

3.	 Van het leggen van dienstleidingen zal de W.O.G. telkens ten minste twee werk

dagen te voren aan Burgemeester en Wethouders kennis geven. 



2 

4. 

5. 

6. 

8. 

Buisleidingen, kabels, enz. met toebehoren, dienen zoveel mogelijk buiten de 

rijweg-verhardingen in de trottoirs of wegbermen te worden gelegd. Voorts moe

ten	 kruisingen van buisleidingen, kabels, enz. met wegverhardingen zoveel mo

gelijk haaks geschieden. 

Ten aanzien van onderhoudswerkzaamheden aan het hoofdbuizennet met toebehoren
 

en aan dienst leidingen zal, behoudens in spoedeisende gevallen, de bepaling van
 

lid 2 overeenkomstige toepassing vinden.
 

In spoedeisende gevallen is de W.O.G. bevoegd aanstonds met de werkzaamheden
 

een aanvang te maken, met verplichting tot zo spoedig mogelijk zenden van be


richt.
 

De Gemeente verbindt zich, indien krachtens enige Gemeenteverordening rechten 

op het aanwezig zijn van buizen, enz. in Gemeentegronden, -wateren, enz. wor

den	 geheven, binnen redelijke tijd deze verordening te herzien, zodanig, dat 

na w~Jz~ging de W.O.G. geen rechten zal zijn verschuldigà, dan wel de W.G.G. 

jaarlijks een bedrag, gelijk aan de door haar betaalàe rechten, uit te keren. 

Het	 laatste geldt evenzo vaar het geval in de toekomst een verordening als 

bovenbedoeld van kracht mocht worden., 

De W.G.G. zal voor haar rekening de straten, wegen, enz. na het gereedkomen
 

der werken in die straten~ wegen, enz. zo spoedig mogelijk weder herstellen
 

en zoveel mogelijk in de oorspronkelijke toestanà brengen.
 

De W.D.G. onderhoudt voor haar rekening de herstelde straat- en wegoppervlakte,
 

enz. gedurende één jaar na gereedkomen van het werk, of zoveel langer als het
 

verzakken van het straat-, wegoppervlak, enz. dit nodig maakt.
 

Zo nodig zal de Gemeente in overleg met de ~~. o. G. deze werkzaamheden voor re


kening van de W.O.G. uitvoeren.
 

Indien ten gevolge van of in verband met door of van'tvege de "Gemeente uit te
 

voeren werken, buisleidingen, kabels, enz. met toebehoren in een zodanige ?osi


tie k·omen te liggen, dat niet meer wordt va ldaan aan het hieromtrent in lid 4
 

van dit a~tikel bepaalde, dan dienen deze buisieidingen, kabels, enz. met toe


behoren voor zover mogelijk worden verplaatst en wel zoàanig, dat wederom aan
 

die bepalingen woràt voldaan. Zulks moet geschieden binnen een redelijke ter


mijn. De kosten, verbonden aan deze werkzaaa~eden, met inbegrip van de daar


mede verband houdende herstelwerkzaamheden, als bedoeld in lid 7, komen voor
 

rekening van de Gemeente, met dien verstande dat:
 

a.	 niet in aanmerking komen de extra kosten, die voortvloeien uit ee~ even

tuele vergroting van de diameter van àe le.iàing; 
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b.� de waarde van eventueel vrijkomende materialen op de kosten 1n mindering 

wordt gebracht; 

c.� daarin begrepen 1S een bij de W.O.G. gebruikelijke toeslag voor algemene 

koste~; 

d.� op'de kosten een reductie wordt toegepast van 2% voor elk jaar, dat het 

betreffende leidinggedeelte langer dan \0 jaren in exploitatie is geweest. 

De hierbedoelde reductie wordt niet toegepast indien en voor zover de kos

ten betrekking hebben op het aanbrengen van zinkers in het reeds liggende 

waterleidingnet . 

9.� Bij geschillen omtrent het in het vorige lid bepaalde 1S het gestelde in het 

Se lid van Artikel 6 van overeenkomstige toepassing. 

Aldus� in tweevoud opgemaakt en ondertekend, 

.... Áwtpbon . .... 0 • 00, 00' 0 1I~;i, .l9~Q. ~ Doetinchem, 0 J.J.o ~~pt~1IlP~~o 0 •• 0 1979 

Voor de Gemeente Zutphen, Voor de NoV. Waterleiding Maatschappij 

Oostelijk Gelderland, 

de Bur
g
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