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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Verslag vorige vergadering d.d. 25 april 2012 

Verslag is niet doorgenomen 

 

3. Toelichting proces 

Frans Jutte licht het proces toe. Hij geeft aan dat vanuit het brede traject met 

alle betrokken partijen de Stuurgroep een besluit heeft genomen om de collec-

tieve WKO te beëindigen en om te bouwen naar een individuele energievoor-

ziening. John Braam vraagt door wie dat besluit is genomen. Frans Jutte ant-

woord dat het besluit is genomen door de Stuurgroep, destijds bestaande uit 

de gemeente Zutphen, Vitens en de Belangenvereniging. Arnold Stolte reageert 

dat de Belangenvereniging toen geen partij was in de formele besluitvorming, 

maar wel achter het besluit stond. 

Het traject voor ombouw naar individuele energievoorzieningen is door Kleissen 

en Partners verder onderzocht. Daarbij zijn steekproefsgewijs ca. 30 woningen 

geschouwd. Uit deze schouw is gebleken dat een ombouw naar individuele 

energievoorzieningen mogelijk is, maar vrij complex en daarmee kostbaar is. 

Vanuit het fonds zijn momenteel onvoldoende middelen beschikbaar om de 

ombouw te bekostigen. Het financieel gat bedraagt 5 à 6 ton. Om de mogelijk-

heden te verkennen om dit gat te dichten zijn tijdens het groot overleg op 16 

mei jl. diverse acties uitgezet, waaruit door de Stuurgroep de volgende conclu-

sies zijn getrokken: 

- Overleg met de bouwers: dit heeft weinig opgeleverd; 

- De restwaarde van de warmtepomp inbrengen: restwaarde is nihil; 

- Leaseconstructie van de ketels: levert geen significant voordeel op. 

Vanuit de Stuurgroep is het financiële gat in de begroting onoverbrugbaar. 

Daarom heeft de Stuurgroep besloten om alternatieven te onderzoeken, gericht 

op instandhouding van de collectieve infrastructuur. Mogelijke varianten zijn 

herstellen van de WKO, bijstook met biomassa, centrale buffering, collectieve 

gasgestookte ketels, etc. Dit onderzoek zal ca. 3 à 4 weken duren.  

Het tijdstip voor de definitieve besluitvorming zal daardoor doorschuiven. 

 

4. Vragen vanuit de klankbordgroep 

John Braam vraag hoe het zit met de eventuele schade aan de warmtepompen 

bij continuering van de collectieve installatie. Frans Jutte antwoordt dat dit nog 

niet nader is uitgezocht, maar de verantwoordelijkheid van de warmtepomp 

niet bij de Stuurgroep of Vitens ligt.  

 

Marnix van Os geeft aan dat het bewonersgedrag één van de elementen is die 

een hoog energieverbruik bij de woningen kan veroorzaken. Ook de gebouw-

schil kan een mogelijke oorzaak zijn.  

 

Arnold Stolte vraagt of het geld in het huidige fonds beschikbaar blijft voor al-

ternatieven. Rik de Lange acht het haalbaar dat de 2 ton van de gemeente ook 
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voor alternatieven kan worden gebruikt. Wellicht zijn er extra middelen indien 

gekozen wordt wordt voor een duurzame toepassing, bijv. biomassa. 

 

Arnold Stolte merkt op dat een alternatieve collectieve energievoorziening geen 

oplossing biedt voor de huidige problematiek met de warmtepompen. 

John Braam vraagt of met een alternatieve collectieve energievoorziening het 

hoge energieverbruik van een aantal woningen dan ook lager wordt. Frans Jut-

te antwoordt dat de problematiek in de woningen los staat van de collectieve 

energievoorziening. 

 

Frans Jutte vraagt een reactie van de klankbordgroep ten aanzien van de inge-

slagen weg.  Paul van Eykel staat er in basis niet negatief tegenover, maar 

geeft aan dat voor een breed draagvlak onder de bewoners voorzien zal moe-

ten worden in de huidige problematiek, met name openstaande facturen bij 

BAM. Frans Jutte geeft aan dat de verantwoordelijkheid hiervoor niet binnen de 

Stuurgroep of Vitens ligt. Hij geeft aan dat hij enkel op persoonlijke titel hier-

over met BAM kan overleggen. Paul van Eykel geeft aan dat het belangrijk is 

om een oplossing te hebben voor de storingskosten. Ook dient de communica-

tie zorgvuldig te worden gedaan. Frans Jutte geeft aan te trachten om een 

breed draagvlak te creëren, maar niet iedereen kan daarbij tevreden worden 

gesteld. 

 

Arnold Stolte gaat in op het ontzorgingsfonds en benoemd de voorgestelde in-

gangsdatum van 15 juli 2010. De ingangsdatum is nog niet door de Stuurgroep 

vastgesteld. Marnix van Os heeft een kostenoverzicht ontvangen en zal dit be-

oordelen. Rik de Lange geeft aan dat er momenteel een ontzorgingsfonds is, 

maar dat er voor de toekomst nog wel voorwaarden aan worden gesteld, bijv. 

eindigheid. 

 

John Braam stelt dat Vitens zich niet aan de leveringsverplichting houdt. Frans 

Jutte reageert dat Vitens wel degelijk voldoende bronwarmte levert via een tij-

delijke voorziening. De herkomst van de warmte is nergens contractueel vast-

gesteld. Dit is vooral een juridische kwestie, aldus Frans Jutte. Frans Jutte stelt 

dat de bewoners vrij zijn om een andere energievoorziening te kiezen. Waarop 

John Braam stelt dat dit niet mogelijk is aangezien twee bewoners een gasaan-

sluiting bij de netbeheerder hebben aangevraagd en die aanvragen door de 

netbeheerder zijn afgewezen. 

 

John Braam geeft aan dat de communicatie buiten de belangenvereniging om 

slecht verloopt. Er wordt nauwelijks gecommuniceerd en de informatie wordt 

vooral via de media vernomen. Dat veroorzaakt onzekerheid en onduidelijkheid 

onder de bewoners. Arnold Stolte vraagt of het communicatieplan gereed is. 

Diederieke Grijns reageert dat een concept communicatieplan gereed is en bin-

nenkort zal worden vastgesteld. Arnold Stolte geeft aan dat de bewoners bin-

nenkort een brief verwachten waarin zij geïnformeerd worden. Rik de Lange 

stelt voor om vanuit de Stuurgroep de bewoners te informeren over de stand 

van zaken.  

 

Marco Nieuwenhuis verwacht veel bezwaren vanuit de bewoners met betrek-

king tot instandhouding van een collectieve voorziening. Veel bewoners zijn ge-

focust op een gasoplossing.  De bewoners die kiezen voor een warmtepomp-

optie zullen een eventueel verlies van de koelfunctie problematisch vinden. 

De meerderheid zal naar verwachting niet positief zijn, aldus Marco Nieuwen-

huis. Rik de Lange geeft aan de de Stuurgroep een voorstel doet na afweging 

van verschillende criteria. 
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Marco Nieuwenhuis vraagt op welke termijn hierover gecommuniceerd wordt 

naar de bewoners. Rik de Lange reageert dat binnen twee weken een informa-

tiebrief wordt opgesteld. Actie: Diederieke Grijns pakt dit op. 

 

5. Sluiting 

Frans Jutte sluit de vergadering. 


