
 

 

 

Datum: 27 april 2011 

Betreft: Voorstel oplossing voor herstel van vertrouwen bewoners 

 

Aan alle partijen, 

In de laatste twee vergaderingen is de Belangenvereniging de Teuge meerdere malen de vraag 

gesteld welke oplossing acceptabel zou zijn. Dit terwijl de problemen en oplossingen slechts deels 

inzichtelijk zijn. Wij zijn van mening dat fase 2 van het TNO onderzoek een absolute noodzaak is. Pas 

indien alle problemen en oplossingen van bron tot en met bouwschil in kaart zijn gebracht kan een 

volwaardig herstelplan voor het project de Teuge geformuleerd worden.  

In het laatste overleg zijn alle partijen doorgegaan op de resultaten en de verkenning van de 

mogelijke technische oplosrichting. In het overleg zijn zeer veel technische varianten voorbijgekomen 

en de komende 6 weken zullen in een klein comité hierover nog verdere gesprekken volgen. 

Vitens heeft bij herhaling de vraag gesteld aan Belangenvereniging de Teuge of er maatschappelijk 

draagvlak is bij de bewoners voor een oplossing op basis van het huidige duurzame energiesysteem, 

middels een WKO met individuele warmtepomp. Dit is geen eenvoudige vraag om te beantwoorden, 

omdat het probleem groter is dan enkel het toepassen van duurzame energiebronnen. Het niet 

leveren van service door de installateurs, tegenvallende levensduur van de warmtepomp, hoge 

vervangingskosten, hoge rekeningen voor reparaties aan de warmtepomen, het ontkennen van 

problemen met het systeem, het slecht communiceren van alle betrokken partijen, de lange duur van 

het herstelproces, de comfortproblemen (geluidsoverlast en warmtegebrek) en de hogere 

energierekeningen zijn bij elkaar problemen die absoluut noodzakelijk opgelost moeten worden. Als 

deze problemen niet het hoofd kunnen worden geboden wordt het voor de bewoners zeer moeilijk 

enig vertrouwen te kunnen stellen in deze duurzame verwarmingssystemen.  

Wij hebben vanaf het eerste overleg met alle partijen op het standpunt gestaan dat wij een 

duurzame oplossing nastreven. Daarmee doelen we op een oplossing die recht doet aan de 

doelstellingen van dit project en alle bovengenoemde problemen oplost en betaalbaar en 

betrouwbaar is.  

Als de toepassing van duurzame energie middels WKO met individuele warmtepompen als oplossing 

wordt doorgezet, dan stellen wij het volgende aan de betrokken partijen voor: 

“Laat één partij de gehele WKO keten tot en met de warmtepomp in beheer en exploitatie nemen. 

Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk om de individuele warmtepompen over te nemen van 

de bewoners, het elektrische verbruik van de warmtepomp en geleverde warmte te bemeteren. 

Daarmee is het mogelijk om met ieder huishouden de geleverde energie per MJ (voor verwarming en 

voor  warm tapwater) af te rekenen.” 



 

Nu is de situatie zo dat er sprake is van vele 

deelverantwoordelijkheden voor een werkend duurzame 

warmtelevering in de woningen. Door de verantwoording hiervan in 

één hand te leggen, is er één partij aanspreekbaar op de service bij 

storingen en op de werking van de systemen. Dit vereenvoudigt de 

situatie enorm. De bewoners kunnen dan ook vertrouwen op de 

exploitant voor een goed werkend geheel; immers dat is ook in het belang van de exploitant. Het 

wordt dan ook mogelijk de gehele exploitatiekosten om te slaan naar een marktconforme prijs per GJ 

warmte (voor verwarming en warmtapwater) die geleverd wordt aan een woning. Hierdoor worden 

de kosten voor de bewoners transparant en eenvoudig te begrijpen.  

Ons voorstel gaat bewust verder dan een “leaseconstructie” voor de individuele warmtepomp. Een 

dergelijk voorstel adresseert namelijk vooral het probleem van het gebrek aan vertrouwen in de 

techniek van de warmtepomp zelf (veroorzaakt door kinderziekten, gebrek aan service, hoge 

reparatiekosten en vroegtijdige vervanging van warmtepompen). Het gaat ons om de gehele 

exploitatie van de warmteleveringsketen en de problemen die zich daarmee voordoen richting de 

bewoners. 

 

Wij roepen de betrokken partijen op, in het bijzonder de convenant-partijen Vitens en de gemeente 

Zutphen, om het voorstel in overweging te nemen en de bewoners het vertrouwen te geven dat één 

partij een betrouwbare, betaalbare en duurzame totaaloplossing gaat bieden aan de bewoners.  

 

We vertrouwen erop dat wij een duidelijk antwoord krijgen in het volgende overleg met de partijen, 

 

Robert van den Breemen 

Voorzitter Belangenvereniging de Teuge 


