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Green Deal Duurzame Warmte Deventer Keizerslanden
Betrokken partijen
----

Gemeente Deventer
Woningcorporatie Ieder1
Energiebedrijf Essent

Beschrijving initiatief
Het doel van deze Green Deal is voorwaarden te creëren die de realisatie van een duurzaam warmtenet voor
de wijk Keizerslanden in Deventer (circa 1.000 woningen) mogelijk maken. Dit warmtenet levert een
belangrijke bijdrage aan duurzame energie in de gebouwde omgeving. Duurzame Warmte Deventer
Keizerslanden is een proefproject waarin wordt getest hoe de waardering van warmte in de Energie Prestatie
Coëfficiënt (EPC) en het energielabel effect kan hebben op de verdeling van kosten en baten aan de
deelnemers. Op deze manier wordt bij het bepalen van de energieprestatie van gebouwen ook rekening
gehouden met de aansluiting op duurzame warmteprojecten. Projectontwikkelaars kunnen dan een
evenwichtige afweging maken tussen de toepassing van gebouwgebonden energiemaatregelen en
gebiedsgebonden energiemaatregelen. De steun van de Rijksoverheid maakt het mogelijk om opgedane
ervaringen toe te passen. Deze ervaringen kunnen elders ook worden gebruikt bij de voorbereiding van de
verduurzaming van warmtenetten. Deze Green Deal richt zich met name op kennisopbouw. Daarnaast zijn
ervaringen te gebruiken in wet- en regelgeving.
Thema: duurzame energie

Resultaten
Het resultaat van deze Green Deal is voorwaarden te creëren die de realisatie van een duurzaam warmtenet
plus mogelijk kunnen maken. Daarnaast kunnen de ervaringen worden gebruikt voor de verduurzaming
van warmtenetten in andere plaatsen in Nederland.
Einddatum: 31 december 2014

Inzet en acties partijen
Deventer, Ieder1 en Essent maken voorstellen voor de verdeling van kosten en baten over de verschillende
betrokken partijen. Als dit effecten heeft op de huurprijs, worden huurders hierbij betrokken.

Inzet en acties Rijksoverheid
De Rijksoverheid zorgt voor de relatie tussen de Green Deal en met Warmte-overleg dat het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voert met de vertegenwoordigers van energiebedrijven,
gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, huurders en woningeigenaren en met het College
Gecontroleerde Gelijkwaardigheid.
Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal
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