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Zutphen, woensdag 21 november 2012 

Schriftelijke vragen conform artikel 3:37 van het Reglement van Orde voor vergaderingen en  
andere werkzaamheden van de gemeenteraad. 

  
Onderwerp: Project De Teuge 

 

Geacht College,  

In zomer van 2001 werd door de visiegroep Duurzaamheid Zutphen een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd 
voor het nieuwbouwproject de Teuge. Het rapport toonde de haalbaarheid van het duurzame project aan en 
functioneerde als de basis voor de besluitvorming. Wellicht ten overvloede moet gesteld worden dat voor het 
succesvol realiseren van het initiatief het cruciaal is om de originele ontwerpspecificaties die als uitgangspunt 
diende in het voornoemd haalbaarheidsonderzoek, tijdens de realisatie van het project door de initiatiefnemer(s) 
worden gehandhaafd. 
 
Uit de documenten van destijds blijkt dat de opgenomen aansluitvoorwaarden tijdens het opzetten van het 
project zijn verminderd. De aansluitvoorwaarden bevatten technische componenten die bij de realisatie van het 
systeem in acht moeten worden genomen. Deze voorwaarden staan niet zo uitgebreid beschreven in de 
definitieve versie van het convenant, als in een concept convenant. Deze voorwaarden stonden echter wel 
vermeld in het haalbaarheidsonderzoek dat door de initiatiefnemer(s) is gebruikt om kopers te werven. 
 
Uit verslagen van de eerste bouwvergaderingen tussen aannemers en de gemeente Zutphen blijkt dat 
aannemers hebben aangegeven dat voorzieningen als een warmteterugwininstallatie (WTW) en zonneboilers 
de prijs van woningen opdrijven. Deze, voor het slagen van het project essentiële voorzieningen, worden 
geschrapt zonder dat onderzoek naar mogelijke gevolgen hiervan wordt verricht.  
 
In het opzetten van het project ontbreken de eisen ten aanzien van het energieverbruik. De EPC eis wordt 
gehaald, maar niet op de energiezuinige manier die de bewoners voor ogen hebben. De (toekomstige) 
bewoners worden hierover niet geïnformeerd. 
 
Tijdens de bouw van de nieuwbouwwoningen heeft de gemeente beperkt gehandhaafd. Dit blijkt uit het feit dat 
in de beperkte aansluitvoorwaarden staat dat er in alle woningen één type warmtepomp geplaatst dient te 
worden, terwijl er in feite drie verschillende typen in de wijk zijn geplaatst. 
 
Op dit moment zitten bewoners in de kou, hebben zij verborgen kosten en een hoge energierekening. Vitens 
heeft de bewoners een voorstel gedaan, waarvan de meesten vinden dat het geen goed voorstel is.  
 
Dit overwegende hebben wij de volgende vragen: 
 

1. In hoeverre deelt het college de opvatting van de SP dat in 2001/2002 al bekend was dat het 
nieuwbouwproject De Teuge nooit zou kunnen slagen? 
 

2. Wat gaat het college doen om de bewoners van De Teuge, die letterlijk en figuurlijk in de kou staan, te 
helpen? 

 
 
Met een vriendelijke groet.  
Namens de SP Fractie  
  
Lilian Steenvoort  
Fractievoorzitter SP afdeling Zutphen 


