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Aan :  het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Zutphen 

Van : B. van der Veen, VVD fractie Gemeenteraad Zutphen 

Datum : 11 september 2012 

Betreft :  Schriftelijke vragen volgens art. 3:37 Reglement van Orde, inzake   

  ‘Warmtevoorziening De Teuge’   

 

Geacht College, 

 

Op 2 juli jl. is de gemeenteraad op initiatief van het college in een besloten bijeenkomst 

geïnformeerd over het dossier ‘WKO De Teuge’. Het college heeft daar bij monde van wethouder De 

Lange verslag gedaan van de stand van zaken op dat moment, met de aanwezige raadsleden van 

gedachten gewisseld, alsook om steun en financiële dekking gevraagd voor medewerking aan een 

voorstel richting de bewoners van de getroffen wijk. 

In grote lijnen betrof het voorstel dat de huishoudens aangesloten worden op het aardgasnet. Vitens 

draagt €900k bij aan deze oplossing, de Gemeente Zutphen €300k, onder voorwaarde dat de 

gemeente zou afzien van claims richting Vitens (‘finale kwijting’). 

Hierbij is aangegeven dat er een volwaardige alternatieve oplossing mogelijk zou zijn, te weten 

handhaving van de collectieve warmtevoorziening, waarbij de WKO zou worden ‘bijgestookt’ met 

biogas. Dit alternatief zou op een kortere termijn (lees: nog vóór het komende stookseizoen) te 

realiseren zijn en gefinancierd kunnen worden vanuit het reeds bestaande fonds. Bovendien zou 

hierbij geen sprake hoeven zijn van finale kwijting van Vitens. 

De bijeenkomst werd op korte termijn belegd, zonder voorbereidende stukken. De ontstane situatie 

in de onderhandelingen noopte volgens het college tot spoed en het was de bedoeling om de dagen 

erna snel een voorstel te laten presenteren aan de bewoners. Vanuit verschillende raadsfracties zijn 

vraagtekens geplaatst bij de snelheid van het traject en het gebrek aan communicatie met bewoners, 

maar na aandringen van de wethouder is toch ingestemd met de voorgestelde route. 
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Tijdens de formele behandeling van het voorstel in de openbare raadsvergadering d.d 3 juli jl. 

ontstond, zeker bij aanwezige bewoners, commotie over de strekking van de voorwaarde van ‘finale 

kwijting’: deze bleek namelijk óók door Vitens te worden opgelegd aan de bewoners. Op dat moment 

had de Gemeente Zutphen Vitens inmiddels voor een aantal zaken aansprakelijk gesteld: dat Vitens 

finale kwijting zou bedingen in de richting van de gemeente lag voor de hand. Maar dat de bewoners 

deze voorwaarde óók zouden krijgen opgelegd kwam voor velen onverwacht. 

Daags erna werden in het IJsselpaviljoen de voorstellen aan de bewoners van De Teuge 

gepresenteerd. De sfeer hier was naar wij hebben begrepen grimmig en emotioneel. De voorwaarde 

van ‘finale kwijting’ was voor veel bewoners onacceptabel, maar ook werden er grote vraagtekens 

gezet bij de haalbaarheid en wenselijkheid van de voorgestelde alternatieven. 

Gesprekken met bewoners in de periode na genoemde vergaderingen geven de VVD aanleiding tot 

zorg over de kwaliteit van de besluitvorming in dit dossier, alsook de wijze waarop de raad hierover is 

geïnformeerd en bij betrokken is. Meer concreet rijzen bij ons de volgende vragen: 

 

Rondom dit dossier is vanuit de Stuurgroep een Technische Commissie geformeerd, waarin naast 

Vitens en de Gemeente Zutphen ook bewoners zitting hadden. Reeds in 2008/2009 was bekend dat 

de collectieve WKO-bron structureel in onbalans was. De Technische Commissie heeft mede om deze 

reden de afgelopen jaren varianten uitgewerkt voor individuele warmtevoorziening, hetzij middels 

individuele WKO, hetzij middels aardgas. Vitens heeft zelf in deze periode, vanwege onder andere de 

problemen met de bron, de collectieve variant  bijgestookt met biogas  verworpen.   

1. Op welke gronden heeft het college besloten om, ondanks eerdere bezwaren vanuit de 

Technische Commissie en Vitens, toch de collectieve warmtevoorziening waarbij de WKO-

bron wordt bijgestookt met biogas te presenteren als een volwaardig alternatief voor de 

individuele oplossing op aardgas?  

 

De technische problemen met huiszijdige warmtepompen in De Teuge zijn algemeen bekend: door 

bovenmatige slijtage zien bewoners zich geconfronteerd met veelvuldige storingen, dure reparaties 

en voortijdige vervangingen.  

2. Wat had de voorgestelde alternatieve oplossing betekend voor deze problemen? Wanneer de 

raad dit alternatief had geaccepteerd en na ingebruikname hiervan was gebleken dat deze 

problemen zich blijven voordoen, bij wie hadden de bewoners dan terechtgekund? Welke 

garantiebepalingen hadden er gegolden? 
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Vitens heeft de voorwaarde van ‘finale kwijting’ verbonden aan het voorstel richting de bewoners. 

De gemeente heeft hier medewerking aan verleend door bij te dragen aan het voorstel van Vitens. 

Hiermee is de juridische positie van de bewoners in het geding gekomen: in het onwaarschijnlijke 

geval dat zij deze voorwaarde accepteren, zullen zij moeten afzien van verdere juridische stappen 

richting Vitens.  

Wij wijze erop dat veel getroffen huishoudens de afgelopen jaren duizenden euro’s teveel hebben 

betaald aan energie, om nog maar te zwijgen van de onrendabele investeringen in warmtepompen 

en hoge reparatiekosten. Het is niet ondenkbaar dat bewoners in de toekomst deze kosten ergens 

willen verhalen. De VVD is van mening dat, geredeneerd vanuit de zorgplicht die de gemeente heeft 

voor haar inwoners, het niet zonder meer acceptabel is om burgers condities op te (laten) leggen die 

hun rechtspositie beïnvloeden. 

Overigens hebben wij altijd begrepen dat dergelijke juridische discussies gevoerd zouden gaan 

worden ná implementatie van de technische maatregelen, om de bewoners niet onnodig lang ‘in de 

kou’ te laten zitten. Door de recente ontwikkelingen zijn het technische en juridische traject alsnog 

met elkaar verknoopt. 

3. Op welke wijze is door het college met bewoners de afgelopen jaren gesproken over 

mogelijke claims van bewoners aan Vitens over bijvoorbeeld de energierekeningen? In 

hoeverre had het college kunnen weten dat bewoners dergelijke claims in de toekomst 

zouden willen indienen?  

4. Wanneer en op welke wijze heeft het college de raad geïnformeerd over de implicaties voor 

bewoners van de voorwaarde van ‘finale kwijting’? 

 

De voorwaarde van ‘finale kwijting’ is te zien als de ‘meerprijs’ die Vitens, met medewerking van de 

gemeente, bedingt bij de bewoners van De Teuge voor het realiseren van een individuele 

warmtevoorziening op aardgas. Een meerprijs zou gerechtvaardigd zijn wanneer er een volwaardig 

alternatief voorhanden is , namelijk ‘collectieve WKO met biogas-bijstook’.   

5. Blijft het college alles overwegende van mening dat een collectieve warmtevoorziening 

bijgestookt met biogas een volwaardig alternatief was, en dat met de aanvullende 

voorwaarde van ‘finale kwijting’ bij een individuele oplossing op aardgas, er een fatsoenlijk 

voorstel aan de bewoners van De Teuge is gedaan? 

 

Graag zien wij uw beantwoording van onze vragen op korte termijn tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bas van der Veen, VVD fractie Gemeenteraad Zutphen 


