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Verslag overleg De Teuge 
Datum: 30 mei 2011 

Locatie: (oude) Gemeentehuis, Commissiekamer 
 
Aanwezig:  

1. Gerben van der Steen  Voorzitter 
2. Robert van den Breemen Belangenvereniging de Teuge 
3. P. van Eykel    Belangenvereniging de Teuge 
4. Marco Nieuwenhuis   Belangenvereniging de Teuge 
5. Frans Jutte   Vitens 
6. Bas de Zwart   IF Technology 
7. Nico Lamerichs  BAM Techniek Energy Systems 
8. Robert Hazeleger  BAM Techniek Energy Systems 
9. Peter Christiaans  Groep Zutphense Bouwers 
10. Ton Keijmel   Groep Zutphense Bouwers 
11. Michel Boersma  Esprit projectontwikkeling 
12. Rudy Elshof   Reinbouw 
13. Bas Reinders   Reinbouw 
14. Jolke Springer   Woningstichting Ons Huis 
15. Jeroen Knoop    Woningstichting Ons Huis 
16. Rik de Lange   Gemeente Zutphen 
17. Marnix van Os  Gemeente Zutphen 
18. Hans van Wolferen  TNO 
 

 
1. Vaststellen agenda 

a) Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen 

a) Geen . 
 
3. Verslag 21 april 2011  

a) In de actielijst is opgenomen dat de bewonersvereniging de vrije hand krijgt 
om TNO in te schakelen. Dit wordt gewijzigd in “indien nodig kan de 
bewonersvereniging TNO inschakelen. De inzet van TNO moet beperkt 
blijven tot het noodzakelijke”. 

b) Actiepuntenlijst 
- Eindrapportage TNO rapport eerste fase is gereed maar nog niet 

toegestuurd. 
Afspraak: De heer Van Wolferen stuurt definitieve rapportage naar de 
heer Van Damme die het rapport rondstuurt naar de overleggroep. 

- Van de zijde van BAM is de rapportage over de storingen niet naar TNO 
toegestuurd.  
Afspraak: BAM stuurt rapportage over storingen naar TNO.  

- De heer Van Wolferen heeft het distributienet doorgerekend. Dit zou 
afdoende moeten zijn voor de warmtevraag, indien het conform ontwerp is 
uitgevoerd. 

Notulen zijn hiermee vastgesteld. 
 

. 
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4. Presentatie uitkomsten werkgroep 
De heer Jutte meldt dat er twee bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. De verslagen 
zijn aan de vergadering verstrekt. De werkgroep heeft twee hoofdrichtingen voor de 
oplossing bepaald.  

1. Herstel van de huidige exploitatie. Hierin staat Vitens positief tegenover. 
Randvoorwaarden zijn dat de bewoners collectief meegaan en dat de 
vergunningen voor gebruik van oppervlaktewater uit de IJssel worden 
verkregen. Dit laatste is mogelijk maar wel een langdurig proces. Vitens wil 
deze oplossing uitvoeren tegen gelijke kosten voor de bewoners. Dit is de 
meest duurzame oplossing. 

2. Het overgaan op gasgestookte ketels. Ook hiervoor geldt dat voor Vitens dat 
alle bewoners aansluiten. Dat wil zeggen, er wordt geen collectief systeem in 
stand gehouden indien gekozen voor gasgestookte ketels. Uiteraard zijn 
bewoners vrij in de keuze voor een individueel of collectief systeem waarbij 
Vitens niet betrokken is. 
 

Beide scenario’s zijn niet doorgerekend. Dit hangt op gegevens die nog niet zijn 
verkregen.  

 
M.b.t. scenario 1 is herstel van vertrouwen van de zijde van de bewoners nodig en de 
bewonerscommissie wil daarom een volledig exploitatiemodel. Geen partij heeft zich 
gemeld om deze exploitatie op zich te nemen. De belangenvereniging wijst daarom 
scenario 1 af. Volgens het huidige model is er wel een partij die de exploitatie van de 
bron wil overnemen. 
 
Het is wel mogelijk de huidige warmtepomp onder te brengen in een leaseconstructie 
maar dan is volgens de bewonerscommissie altijd mogelijk dat de bewoners tussen 
twee partijen in komen te zitten. Zij blijven met risico van conversie zitten. 

 
ATAG komt nog met een prijs voor een dergelijke leaseconstructie. Stiebel Eltron 
heeft aangegeven zich hieraan te confirmeren.  
 
Reactie  
bewonersvereniging:  
We hebben geconcludeerd dat de beide opties NIET qua duurzaamheid elkaar ontlopen. Dit  
was al door Alliander aangetoond en nu door TNO en werkgroep opnieuw geconstateerd. 
 
Daarnaast hebben wij opgemerkt dat het huidige exploitatie model met de vele partijen die 
elkaar naar elkaar wijzen voor ons geen vertrouwenwekkende situatie is. Het door ons 
ingebrachte exploitatie voorstel is voor de belangenvereniging een randvoorwaarde om door 
te gaan met een collectieve WKO. 
 
Er is tijdens het overleg NIET geconstateerd dat er wel een partij is die de bron in het huidige 
model wil exploiteren. Vitens heeft gezegd dat zij bereid is met een negatief exploitatie te 
zullen werken als de bewoners nog 20 jaar verplicht worden om gebruik te maken van de 
bron. Daarom is draagvlak essentieel voor Vitens. Vitens wees er vervolgens op dat ook de 
resterende problemen dienen te worden opgelost (bijvoorbeeld hogere warmtevraag dan het 
oorspronkelijke uitgangspunt). 
 
Er is nog een partij die een leaseconstructie wil aanbieden. Dit voorstel is gedaan door de 
BAM, er zou een prijs bekend zijn voor het overleg. De afspraak was dat de prijsstelling voor 
een dergelijk constructie voor 30 mei bekend zou zijn, dit is niet gebeurd. Verder verwijzen we 
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naar ons voorstel mbt het exploitatiemodel, daar hebben we ook expliciet al de 
“leaseconstructie” benoemd als onwenselijk. Reden is dat het de problemen niet oplost mbt 
conversie, huiszijdige inpassing (geluid, comfort en warmte) en bouwschil. 
 
Afspraak: BAM vraagt ATAG nogmaals om de prijs van de leaseconstructie. 

  
De kosten voor scenario 2 variëren per woning afhankelijk van de plaats waar de 
warmtepomp is gesitueerd. In principe is het afgifte systeem geschikt voor een 
gasgestookte ketel. De heer Keijmel benadrukt nogmaals dat de kosten behoorlijk 
kunnen oplopen indien er toch aanpassingen moeten worden aangebracht om 
systemen op elkaar aan te laten sluiten. De binnenhuisinstallatie is niet ontworpen 
voor een gasgestookte ketel.  

 
Het financieel plaatje van scenario 2 is echter nog niet volledig bekend dus kan er 
geen vergelijking worden getrokken met de huidige kosten 

 
In dat geval zal het convenant moeten worden opengebroken en Vitens vindt dat dit 
moet worden besproken met de convenantpartner. Zij missen in dat geval inkomsten. 

 
De heer Elshof biedt aan dat Reinbouw een kostenopstelling maakt voor de 
bouwkundige kosten voor de Reinbouw woningen als het gaat om de conversie naar 
gas. ATAG gaat de kosten doorrekenen van de exploitatie van de gasketels. 
Afspraak: de heer Elshof maakt een kostenberekening  voor de bouwkundige kosten 
voor de aanpassing van de Reinbouwwoningen 

 
Het gebruik in gas kan worden voorspeld. Volgens TNO zal overgaan op gas 
goedkoper zijn maar dit ligt binnen een marge van 10 %. Daar waar de warmtepomp 
niet functioneert, zal dit hoger zijn maar het hoger verbruik kan ook worden 
veroorzaakt door de schil of gedrag. 
De grote winst voor de bewoner is het wegvallen van  € 50 aan vaste kosten voor het 
collectieve systeem. Het verschil is volgens de bewonersvereniging  
€ 550, - per jaar en € 1200, - incl. afschrijving en onderhoud. 

 
De volgende stap is de bewoners een keuze voor te leggen voor één van beide 
scenario’s.. 

 
De heer Van Eykel van de belangenvereniging roept de aanwezigen op om te komen 
tot een overzicht van de technische en financiële consequenties van beide scenario’s 
zodat de bewoners een keuze kan worden voorgelegd. 

 
De belangenvereniging is niet bereid om een deel van de investering op te brengen. 
Zij staan op het standpunt dat zij al jaren meer betalen i.t.t. het niet meer dan anders 
principe en dat het vreemd is dat de investering bij de bewoners wordt neergelegd. 

 
Volgens de heer Boersma is het duidelijk wie voor de kosten opdraait indien op gas 
wordt overgegaan. In gespreksverslagen van vergaderingen in de aanloop naar de 
keuze voor dit systeem is aangegeven dat Vitens verantwoordelijk is voor het 
toepassen van het terugvalscenario indien het systeem zou disfunctioneren. De heer 
Jutte beschikt niet over deze informatie.   
De tekst van het convenant is opgenomen in de stukkenlijst. 
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Afspraak: De heer Boersma zal in overleg met de gemeente kijken welke 
gespreksverslagen in dit kader relevant zijn, zodat deze aan de lijst met stukken 
kunnen worden toegevoegd. 
 
5. Voorstel beheer en exploitatie van BV de Teuge d.d. 27 april 2011 
Er hebben zich geen partijen gemeld die het beheer en exploitatie onder vermelde 
condities willen overnemen. Daarmee is het voorstel van de baan. 
 
6. Vervolgtraject 
TNO heeft een onderzoeksvoorstel ingediend voor fase 2, onderzoek naar de schil in 
binneninstallatie van de woningen. TNO wil aan de hand van een vragenlijst aan de 
bewoners inzicht krijgen in de klachten om daarna alleen onderzoek te verrichten naar 
de oorzaak van repeterende klachten. De belangenvereniging, de gemeente Ons Huis 
en Vitens kunnen zich in dit voorstel vinden. Reinbouw, GZB en Esprit vinden het 
onderzoek overbodig. Er is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de woningen of er 
zijn geen klachten over de kwaliteit van de woningen. De woningen zijn gebouwd 
onder GIW garantie en er zijn geen aanwijzingen dat niet aan de eisen is voldaan. 
Bovendien is aangetoond dat problemen kunnen worden opgelost door de bron aan te 
pakken. 
 
Reactie bewonersvereniging:  
De laatste zin van bovenstaande alinea is een interpretatie van de notulist. Er is door TNO 
nooit geconcludeerd dat de bron het enige probleem is. Vitens geeft ook aan dat de bron niet 
het enige probleem is. Het al eerder in onze reactie genoemde grotere warmtevraag dan het 
oorspronkelijke uitgangspunt. Ook de belangenvereniging heeft aangegeven dat de 
problematiek niet alleen betrekking heeft op de bron. Het statement is waarschijnlijk 
overgenomen van de aannemers. In de vergadering heeft de belangenvereniging 
aangegeven dat deze conclusie voorbarig dan wel onjuist is. Het TNO fase 1 rapport met 
advies tot onderzoek naar inpassing fase 2 is nog niet gedaan en er zijn memo's van IF 
Technologie en Cofely die aantonen dat er met de BAM installatie het nodige mis is. 
Kortom, de zin klopt niet en daarmee het verslag niet. 
 
De overige partijen zouden graag zien dat Fase 2 wordt uitgevoerd om het onderzoek 
compleet te krijgen en om vertrouwen in het project verder te krijgen. Voor scenario 1 
is dat cruciaal. Na schorsing van de vergadering wordt door de voorzitter 
geconstateerd dat er geen overeenstemming kan worden gevonden en dat dit punt 
blijft staan. 
 
De bewonersvereniging hebben uit eigen beweging wel al een enquête uitgezet. Dit 
wordt door de andere partijen als niet wenselijk beschouwd maar nu het feit al is 
beslecht zullen de uitkomsten van de enquête aan de vergadering worden gegeven. 
 
De voorzitter constateert dat eerst door de partijen het huiswerk moet worden gedaan 
voordat er een aanbod kan worden gedaan aan de bewoners.  
   
8. Communicatie 
Afgesproken wordt dat er geen persbericht zal worden opgesteld 
 
Reactie bewonersvereniging:  
Nee, er werd medegedeeld dat er geen persbericht zou worden gedaan door de voorzitter. Dit 
is niet besproken met de aanwezigen. Wij zijn van mening dat na alle overleggen een 
persbericht moeten worden verzorgt, ook als er geen voortgang te melden is. Dat is namelijk 
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ook nieuws. De buitenwereld moet op de hoogte blijven, ook als er vertraging in het proces 
zit.  
  
 
9. Rondvraag 
Geen. 
 
 
Reactie bewonersvereniging:  
Hier maakte IF Technology de opmerking dat als partijen nog veel tijd nodig hebben om tot 
een oplossing te komen er een gerede kans bestaat dat het gehele systeem draaiende moet 
worden gehouden met fossiele brandstoffen. Daarop merkte dhr. Frans Jutte, Vitens, op dat 
dit voor de Vitens slechts van zeer korte duur zou zijn/ 
  
 
 
10. Volgende vergadering 
 
De volgende bijeenkomst vindt plaats op 30 juni van 16.00-18.00. 


