
Geacht bestuur, 

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

De gemeente Deventer wil in 2019 starten met het aardgasvrij maken van de wijk Zandweerd. Om dit 
te bereiken wordt een slim warmtenet ontwikkeld op basis van het effluentwater van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Deventer en worden in eerste instantie 500 huurwoningen 
gerenoveerd en verduurzaamd en 250 duurzame nieuwbouw woningen aangelegd. De gemeente 
Deventer combineert dit met andere klimaatopgaven om te komen tot een CO2 neutrale wijk. De 
ervaringen vanuit het Slim Warmtenet Zandweerd wil de gemeente gebruiken om breder binnen 
Deventer in te zetten. Om dit te kunnen bereiken werkt de gemeente Deventer samen met ons 
waterschap, Stichting Woonbedrijf ieder 1, Woningstichting Rentree en Stichting Eigen Bouw. Deze 
partijen werken dan ook samen om een sluitende businesscase voor te bereiden. 

Om deze samenwerking te bekrachtigen zullen de partners op 25 januari a.s. bij de RWZI Deventer 
een intentieovereenkomst ondertekenen. De heer Spijkervet zal de overeenkomst namens het 
waterschap ondertekenen. Om de media te informeren over het initiatief wordt voorafgaand aan de 
ondertekening een gezamenlijk persbericht verzonden.

De intentieovereenkomst is de eerste stap in de samenwerking en het bereiken van een gezamenlijk 
doel. De vervolgstap is het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst, dat zal plaatsvinden in het 
najaar van 2019. Bij deze gelegenheid zal het project en de samenwerking nog prominenter onder de 
aandacht van de media worden gebracht en zal u nader worden geïnformeerd. 
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