
 
 
 
 

Motie: Naar nieuwe verhoudingen WKO De Teuge 
 
 

De gemeenteraad van de gemeente Zutphen, in vergadering bijeen op 11 februari 2013;   
 
Constaterende dat: 

• de bewoners van De Teuge al een lange periode wonen in huizen met een 
problematisch hoog energieverbruik, problemen met de warmtevoorziening en hoge 
kosten; 

• het college tot nu toe getracht heeft een bemiddelende rol te spelen tussen 
bewoners en Vitens;  

• deze bemiddeling nog niet heeft geleid tot een oplossing; 
• hij zorg en teleurstelling heeft over het gebrek aan voortgang en resultaat tot op 

heden; 
• de raad bij zijn besluit van 3 juli 2012 € 300.000,00 beschikbaar heeft gesteld om op 

zo kort mogelijke  termijn tot een oplossing te komen. 
 

 
Overwegende dat:  

• het om een al jarenlang slepende kwestie gaat; 
• het van groot belang is voor de bewoners van De Teuge dat er een oplossing komt; 
• er signalen zijn dat de communicatie vanuit Vitens richting de bewoners van De 

Teuge gebrekkig verloopt; 
• Vitens en bewoners tot op heden nog niet tot overeenstemming zijn gekomen; 
• Vitens aansprakelijk wordt geacht voor de problemen met de verwarmingsinstallatie 

in de woningen van de wijk De Teuge; 
• Vitens verantwoordelijk wordt geacht voor het vinden van een oplossing voor de 

problemen; 



• de gemeente zich wil inzetten om zo spoedig mogelijk tot een breed gedragen 
oplossing te komen en in dat kader op 3 juli 2012 ook € 300.000,00 beschikbaar 
heeft gesteld, in te zetten ten behoeve van de bewoners; 

 
Draagt het college op:  

• na te gaan hoe de gemeente de bewoners het beste kan bijstaan bij het oplossen 
van de problemen rond de verwarmingsinstallatie; 

• te onderzoeken of bewoners en gemeente juridisch meer afstemming kunnen 
betrachten in het optreden in de richting van Vitens;  

• te zoeken naar een oplossing op korte termijn, doch uiterlijk vóór het begin van het 
najaar 2013, waarbij helder is dat de rol van de gemeente kan zijn het handhaven 
van het convenant;  

• de raad actief op de hoogte te houden van de vorderingen op dit dossier. 
 

Namens alle fracties van de raad van de gemeente Zutphen. 


