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onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Warmtenet Zandweerd

Graag informeren we u over de ontwikkelingen rondom het Slim Warmtenet Zandweerd.

De gemeente Deventer is gestart met het aardgasvrij maken van de wijk Zandweerd. Om dit te 
bereiken wordt onder meer een laag thermisch warmtenet ontwikkeld op basis van het effluentwater 
van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Deventer. Daarmee kunnen in eerste instantie zo’n 450 
woningen (zowel nieuw- als bestaande bouw) en in totaal ruim 2000 woningen worden voorzien van 
warmte.

Het beschikbaar stellen van warmte draagt bij aan de doelstelling van het waterschap om 
energieneutraal te zijn in 2025 en waar mogelijk bij te dragen aan de energietransitie in de 
samenleving door- en onder voorwaarden assets beschikbaar te stellen (AB januari 2017). Daarnaast 
geeft onze bijdrage invulling aan onze ambitie uit de Watervisie ‘Meer dan water’, om de inzet van 
duurzame warmtebronnen voor het verwarmen van huizen en gebouwen te faciliteren.

De samenwerking met de gemeente Deventer en de voorwaarden waaronder wij effluentwarmte 
beschikbaar stellen worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De 
samenwerkingsovereenkomst is een vervolg op de intentieovereenkomst van januari 2019 en 
formaliseert de afspraken met de gemeente Deventer en beoogd eigenaar en beheerder Enpuls. Hier 
is het AB op 29 januari 2019 middels een informatiebrief bij de ingekomen stukken over geïnformeerd.
In de samenwerkingsovereenkomst is onder meer vastgelegd dat de effluentwarmte voor een periode 
van 30 jaar beschikbaar wordt gesteld. Om te kunnen acteren op onvoorziene omstandigheden 
voorziet de samenwerkingsovereenkomst in de mogelijkheid tot wijziging dan wel aanpassing van het 
contract. Om de voortgang van het project te bewaken vindt er tenminste 1 keer per jaar bestuurlijk 
overleg plaats en wordt de samenwerkingsovereenkomst eenmaal per vijf jaar geëvalueerd.

Marion Wichard zal de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Deventer namens het 
waterschap in oktober ondertekenen. Om de media te informeren over het initiatief wordt na 
definitieve besluitvorming in de gemeenteraad een gezamenlijk persbericht verzonden. U wordt op de 
hoogte gehouden over de voortgang van het project.
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