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Beste Frans, 

Naar aanleiding van bovengenoemd conceptvoorstel merken wij allereerst op dat het een helder 

verwoord plan is dat op zo kort mogelijke termijn een technische oplossing wil bewerkstelligen. Wij 

zijn te spreken over de inrichting van het project met een duidelijke fasering van de uitvoering. De 

geboden technische oplossing vinden wij minimaal. 

Onze leden ervaren al jaren flinke problemen en verdienen het niet om ‘even omgebouwd te 

worden’. Naar aanleiding van alle gesprekken hadden wij de verwachting dat de geboden oplossing 

zou aansluiten bij de uitkomsten van de technische werkgroep, zoals wij steeds kenbaar hebben 

gemaakt. Dit plan vindt op deze manier geen draagvlak bij de leden. De oplossing zou ons inziens  

recht moet doen aan het uitgangspunt om te willen wonen in een milieuvriendelijke woonwijk.  

Met deze uitgangspunten hebben wij jouw voorstel als volgt beoordeeld. 

 De leden verliezen een stuk van hun investering in hun woning, mogelijk zelfs langdurige 

waardeverlies door dit gehele traject en het onverkoopbaar zijn van woningen totdat er een 

oplossing geboden wordt. Er is nu al sprake van imagoschade voor bewoners en betrokken 

partijen. We dringen daarom aan op: 

o Spoedige afhandeling; 

o Gezamenlijke en eenduidige positieve communicatie; 

o Naar buiten duidelijke streefdatum voor technische oplossing; 

o Streven naar een zo tevreden groep leden, door een zo compleet mogelijk voorstel te 

hebben voor de leden; 

 Fase II onderzoek is nodig bij de beëindiging van de WKO installatie. Bestaande problemen rond 

de wijze waarop de pompen in de woningen zijn ingebouwd moeten daarna niet terugkeren.  

o Bouwkundige problemen worden onderzocht (bouwschil); 



 

o Er vindt een beoordeling van de ombouwvoorstellen 

(per woning type) worden gedaan: 

 op basis van regelbaarheid van de installatie 

(voldoet aan GIW eisen); 

 inpasbaarheid in het LTV verwarmingssysteem; 

 mogelijke geluidsproblemen (na aanpassingen) beoordeelt; 

 dimensionering van de warmteafgifte lichamen (bij LTV). 

 opgesteld opwekvermogen wordt bepaald op basis van 

transmissieberekeningen, waarbij transparantie voor leden van de vereniging 

noodzakelijk is;  

 Wij stellen voor samen met Vitens het project uit te voeren. De vereniging stelt een technische 

commissie in ten behoeve van het project. Deze kan functioneren als klankbordgroep. De 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden behoeven nadere uitwerking. 

 Uitgangspunt is wat ons betreft de uitkomst van het technisch overleg (verslag van 20 mei 2011). 

De conclusie was toen: 

“Partijen beschrijven dit scenario als volgt: Alle woningen worden in basis voorzien van 

gasgestookte CV ketels. Dat houdt tevens in dat het convenant met betrekking tot het collectieve 

bronwarmtenet zal worden ontbonden. Vitens beëindigt de exploitatie van het collectieve 

bronwarmtenet. Leden krijgen in basis een gasgestookte ketel in de woning, maar zijn in principe 

vrij om op individuele basis te kiezen voor andere duurzame alternatieven, zoals 

bodemwarmtewisselaars, hybride warmtepompen, HRE ketels, etc.  

De werkgroep ziet dit als een realistisch scenario.” 

 Sinds het begin van de overleggen op 15 december 2010 hebben wij op het standpunt gestaan 

dat de leden van de Belangenvereniging de Teuge de afgelopen jaren al voldoende bijgedragen. 

Wij zijn van mening dat nu bij beëindiging de leden niet voor de ombouwkosten mogen 

opdraaien. De ombouw moet inclusief zijn, en, niet de “goedkoopste” ombouw.  

 Om het draagvlak voor de beëindiging en technische oplossing daarvan maximaal te krijgen 

hebben wij altijd gezegd dat het van groot belang is dat er keus is voor de leden van de 

belangenvereniging om één van de alternatieven te kiezen (zoals verwoord in het overlegverslag 

van 20 mei). In het laatste overleg werd ons inziens nogal snel de conclusie getrokken dat dit 

betekent dat anders opties ook zelf door de onze leden georganiseerd moet worden. Dat vinden 

wij te kort door de bocht, daarom het volgende: 

o De basis is een gasgestookte CV ketel (comfort niveau CW4) voor alle leden in het 

project.  

o Leden van de vereniging krijgen de keus uit één van de andere duurzame varianten uit 

het technisch overleg. Zijnde: verticale lus (met behoud van warmtepomp), hybride 

warmtepomp of/en HRe ketel. 



 

o We stellen voor dat voor de vier opties wordt bepaald 

wat de kosten zijn, het budget per huishouden moet dan 

op basis van de duurste optie zijn. Indien een lid voor 

een basisoptie kiest, dan is het verschil voor de bewoner 

ter compensatie van het inleveren van het koel-comfort 

en/of duurzame karakter van zijn woning. Dat is immers 

wel iets dat hij gekocht had bij de koop van zijn woning. Het lid zou ervoor kunnen kiezen 

om dit om te zetten in de aanschaf van PV cellen, zodat het duurzame karakter 

behouden wordt.  

o De woning wordt bouwkundig aangepast met herstel na de aanpassingen gedaan en 

zonder “opbouw”. De woning wordt in oorspronkelijke staat van voor de aanvang 

werkzaamheden hersteld. Ter illustratie: geen opbouw gasleidingen die zichtbaar door 

het trapgat, beschadiging van (houten) vloeren of wanden worden hersteld, etc. 

o De aansluiting op het gasnet van de woning is inclusief herstel van bestrating en/of tuin.  

o Alle opties vallen binnen het ombouwplan, de leden worden niet op zichzelf overgelaten, 

tenzij men daar expliciet voor kiest. Dit dient de bewoner dan aan te geven aan Vitens. 

 De belangenvereniging wordt betrokken en heeft invloed op de keus voor het model en type 

gasketel dat als “standaard” gaat gelden.  

o De HR gasketel is een HR107 met CW klasse 4 en voldoet aan de gebruikelijke 

keurmerken; 

o Als meerwerkoptie dient het mogelijk te zijn om een luxere HR gasketel te selecteren 

(CW  klasse 5 of 6); 

o Opwekvermogen conform de ontwerpcriteria van warmteverliesberekeningen (ISSO 51), 

die worden ook transparant per woning, voor de leden. 

o De installatie voldoet de eisen zoals deze in het pakket van eisen voor dit project zijn 

geformuleerd, zoals de GIW eisen, geluidseisen (<30dBA), etc. 

 Er is in het laatste overleg door de voorzitter van het overleg ingebracht dat de leden de 

warmtepomp zouden kunnen inbrengen. Op zich zouden leden daarmee een stuk van hun 

investering in de woning behouden, echter dit ons inziens niet juist. De leden hebben 

geïnvesteerd in een duurzame oplossing, en, dit niet gekregen en gaan nu bij enkele opties 

inleveren op de duurzaamheid en comfort mogelijkheden van hun investering.  

 

We stellen voor dat de leden de mogelijkheid krijgen om de om hun huidige warmtepomp in te 

brengen, om zo hun investering (minus vruchtgebruik) terug te krijgen. Dit bedrag wordt bij het 

“budget per huishouden” opgeteld. Dit totaal bedrag is daarmee het budget voor leden voor één 

van de vier opties die per woning aangeboden worden.  

 

De inbreng door leden van de “warmtepomp” wordt gedaan onder voorwaarde dat er een reële 

economische waarde wordt geboden op basis van afschrijving (regulier periode voor afschrijving 



 

warmtepomp) en investering. Er moet door een onafhankelijke 

derde partij een onderbouwde calculatie maakt voor deze 

waarde (rol spelen: prijs voor warmtepomp, verwachte 

levensduur warmtepomp bij nieuwkoop, jaren vruchtgebruik). 

De opmerking tijdens het laatste overleg dat een warmtepomp in 

ons project zo’n 1.000 euro waard is vinden wij te kort door de 

bocht en is zeker niet onderbouwd. 

 Verplichtingen, zoals vastgelegd, in grondakten / overdrachtsdocumenten worden collectief 

vernietigd door de gemeente Zutphen en Vitens. Hiervoor zijn voor de leden geen kosten aan 

verbonden. Onderzocht moet worden hoe we voorkomen kan worden dat alle akten opnieuw 

gepasseerd moeten worden, bijvoorbeeld door vastlegging van de “ontbinding”, zodat dit bij een 

logisch moment, zoals verkoop van de woning, wordt bijgesteld.  

 Er moet een oplossing komen voor de problemen met warmtepompen gedurende de ombouw. 

De leden mogen geen verdere schade oplopen gedurende de afbouw van WKO. 

 

Wij vertrouwen erop dat ons voorstel Vitens zal uitnodigen om gezamenlijk met de 

belangenvereniging tot een wederzijds acceptabele oplossing te komen.  

 

 

Robert van den Breemen 

 

Voorzitter Belangenvereniging de Teuge 

 

In kopie aan:  

 Bas de Zwart – IF Technology 

 Rik de Lange – gemeente Zutphen 


