
Verslag overleg De Teuge – Kleine Kring 

Datum: 14 juli mei 2011 

Locatie: Gemeentehuis, kamer Rik de Lange 

 

Aanwezig:  

1. Gerben van der Steen  Voorzitter 
2. Robert van den Breemen Belangenvereniging de Teuge 
3. Paul van Eykel   Belangenvereniging de Teuge 
4. Arnold Stolte    Belangenvereniging de Teuge 
5. Frans Jutte   Vitens 
6. Rik de Lange   Gemeente Zutphen 
7. Martha Louwes  Gemeente Zutphen 
 

 

De vergadering wordt gehouden zonder agenda. Er vind een terugkoppeling plaats van de 
gesprekken van week 27 en week 28. Naar aanleiding van deze gesprekken worden de 
volgende afspraken gemaakt. 

1) Het principe van collectieve WKO wordt verlaten.  

2) Er wordt een scheiding gemaakt tussen het praktische en juridische traject. 

Er wordt besloten om het praktische en het juridische traject te scheiden, zodat de bewoners 
van De Teuge voor de winter een adequate warmte voorziening hebben. Deelname aan het 
praktische traject betekent geen erkenning van schuld in het kader van het juridische traject. 

3) Het praktische traject bestaat uit een Fonds dat adequate warmtevoorziening regelt. 

Er komt een Fonds, waarin partijen kapitaal storten. Kapitaal kan bestaan uit geld, natura 
(werk/uren), vermogen (WKO-pompen) en dergelijke. Vanuit dit Fonds kan de bewoner 
kiezen voor verketeling of voor een evenredig bedrag aan geld en dan zelf kiezen voor het 
realiseren van een individuele warmtevoorziening (bijvoorbeeld door een individuele WKO).   

Voor het Fonds komt een projectplan, met daarin tenminste de volgende onderdelen: 

• Onderzoek fase 2 (bouwschil) wordt uitgevoerd door TNO.  

• De aanpak voor de wijziging van de installatie: wat moet er technisch anders in de 
woningen, welke duurzame oplossing is “gangbaar” in 2011 (Hr-e?).  

• Wat zijn de kosten (zijn hiervoor nog nadere gegevens nodig, wie moet die leveren of 
kan er simpel een kostenraming worden gemaakt).  

• Welk  technisch tekenwerk moet er komen en wie levert dat. 

Actie: Frans Jutte vraagt aan Bas de Zwart om een projectplan op te stellen voor het verlaten 
van de collectieve WKO. 

Actie: De gemeente en Vitens hoe het zit met de regels voor aanbesteding in dit geval.  



4) Het juridisch traject loopt naast het praktische traject. 

Hoewel het Fonds al wel in werking treedt, is op dit moment is nog niet duidelijk op hoe de 
uiteindelijke kosten van het Fonds verdeeld moeten worden. Hierover zal nog een juridisch 
proces moeten worden gevoerd. Voorgesteld wordt om dit middels arbitrage te doen.  

5) Communicatie 

In de samenstelling van vandaag (maar dan Vico van Damme en Marnix van Os namens 
gemeente ipv Martha Louwes en Rik de Lange, vanwege vakantie) is er op dinsdag 15 
augustus om 16.00 uur een voorbespreking in stadhuis.  

De bewoners worden door de Belangenvereniging ingelicht: 24 augustus om 20.00 uur 
(gepland, afhankelijk van beschikbaarheid ruimte). Vitens en gemeente zullen als toehoorder 
aanwezig zijn. 

Actie: Gerben van der Steen brengt partijen telefonisch en per mail op de hoogte van deze 
afspraken en vraagt partijen om voor 30 augustus na te denken over wat zij in het Fonds 
kunnen inbrengen. 

6) Overige afspraken 

Er moet een streep onder het verleden worden gezet: convenant moet worden ontbonden, er 
moet worden gekeken naar de kettingbedingen en dergelijke. Er is nog geen afspraak gemaakt 
op welke wijze dit gebeurt. 

 

 


