Adviesformulier
Nummer:
Titel:
Organisatie:

G07
Inpassing van duurzame warmte uit zonthermie en restwarmte
datacenter
Gemeente Groningen

Totale kosten:
Bijdrage NPG:

€7.600.000,€2.000.000,-

Advies
beoordelingscommissie:
Motivatie:

VOLDOET ONDER VOORWAARDEN

De commissie is van mening dat het hier gaat om een innovatief en
gezichtsbepalend project, dat kansen biedt om Groningen te
profileren als kennisdrager op dit gebied. Over het algemeen is het
voorstel doordacht, de toegevoegde waarde wordt goed beschreven
en het sluit aan bij de in de provincie aanwezige kennis. In het
algemeen is de commissie dan ook positief over dit project.
De commissie mist op een aantal vlakken echter nog essentiële
informatie. Dit maakt dat de commissie adviseert enkele
voorwaarden te stellen waaraan voldaan moet worden, voordat
middelen aan dit project kunnen worden toegekend.
De voorwaarden hebben betrekking op de toekomstbestendigheid
van dit project. Zo mist de commissie een uitgebreide
risicoparagraaf, waarin ook aandacht moet zijn voor de
betaalbaarheid van deze energievoorziening voor Groningers na
afloop van de bijdrage vanuit Nationaal Programma Groningen.
Daarnaast is er naar het oordeel van de commissie te weinig
aandacht voor het zakelijke aspect van dit project. Er zijn vragen
over de businesscase, zoals de mate waarin dit rendabel is en de
manier waarop dit in de markt gezet gaat worden. Deze vragen
dienen beantwoord te worden.
De commissie vindt het belangrijk om te benadrukken dat zij oog
heeft voor de urgentie van dit project. Het is duidelijk dat op korte
termijn een investeringsbesluit moet worden genomen aangaande
het verwerven van een perceel. Als dit niet tijdig gebeurt, is het
perceel niet meer beschikbaar en verdwijnt een belangrijke
bouwsteen van dit project. Daarom adviseert de commissie het
bestuur om, wanneer aan de voorwaarden voldaan is, middelen voor
dit project beschikbaar te stellen, ook als er op dat moment nog geen
goedgekeurd programma is. In de ogen van de commissie gaat het
hier om een uitzondering, die in dit geval gelegitimeerd is.

Voorwaarden:

1. Voeg een uitgebreide risicoparagraaf toe, waarin ook
aandacht is voor de betaalbaarheid van deze voorziening op
de lange termijn;
2. Geef inzicht in de zakelijke aspecten, zoals de businesscase,
marktontwikkeling en de mate waarin dit rendabel is.
De commissie adviseert het bestuur om de beoordeling van deze
voorwaarden over te laten aan het programmabureau.

Bijlage 1. Scoringsformulier
Score:

1. Ambities

2. Randvoorwaarden

3. Algeheel advies

1a. Economie

++

1b. Werken en leren

++

1c. Leefbaarheid

++

1d. Natuur en klimaat

++

2a. Participatie

++

2b. Integraliteit

++

2c. Proportionaliteit

++

2d. Samenhang

++

2e. Toekomstbestendigheid

+

2f. Cofinanciering

++

3. Algeheel advies over het hele programma/project

+

++

Het programma/project kan uitgevoerd worden.

Voldoet onder
voorwaarden

+

Het programma/project kan uitgevoerd worden,
mits op dit onderdeel aanpassingen gedaan worden

Aanhouden

0

Er mist informatie of er zijn nog bezwaren over dit
(onderdeel van het) programma/project

Voldoet niet

-

Het programma/project kan niet uitgevoerd
worden.

Voldoet

