
Geacht bestuur, 

Per brief van 22 september 2020 informeerden wij u over de totstandkoming van de 
samenwerkingsovereenkomst Slim Warmtenet Zandweerd (SWZ).Op 18 november 2020 is dit 
geëffectueerd middels de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Slim Warmtenet 
Zandweerd. Met de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst wordt de aanleg van een 
laag thermisch warmtenet voor de wijk Zandweerd in Deventer mede mogelijk gemaakt. Hierdoor 
kunnen in de toekomst ruim 2000 woningen ‘van het gas af’ en geven we navolging aan de realisatie 
van doel H3.2 uit het Waterbeheerprogramma 2022-2027, namelijk het beschikbaar stellen van onze 
assets voor de regionale energietransitie.

Met de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken tussen de gemeente 
Deventer als toekomstig eigenaar van het warmtenet en het waterschap als bronhouder van de 
(effluent)warmte geformaliseerd.

Om ook de relatie met de recent geselecteerde leverancier van het SWZ, Ennatuurlijk, te formaliseren 
zal een effluentovereenkomst namens het dagelijks bestuur WDODelta medio september worden 
ondertekend door Marion Wichard. De effluentovereenkomst wijkt inhoudelijk niet af van de eerder 
ondertekende samenwerkingsovereenkomst en bevat daarmee dezelfde voorwaarden. Het aangaan 
van de effluentovereenkomst heeft geen financiële gevolgen voor het waterschap, net zoals de 
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Deventer dit niet had.

Met de selectie van Ennatuurlijk is de laatste stap gezet naar de uitvoering van het project Slim 
Warmtenet Zandweerd (SWZ). Besluitvorming door de gemeenteraad, over de concessieverlening 
aan Ennatuurlijk voor de uitvoering van het Warmtenet Zandweerd vindt in september plaats. Hierin 
wordt de effluentovereenkomst als één van de noodzakelijke contracten behandeld. 
Bij een positief gemeenteraadsbesluit kan de eerste warmtelevering aan de eerste woningen in 
Zandweerd in oktober 2022 plaatsvinden.
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