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Onderwerp 

Deelneming WarmteStad Holding BV 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I . kennis te nemen van het ontwerpbesluit deelneming in WarmteStad Holding BV (later 

WarmteStad genoemd); 
II . geheimhouding te betrachten op basis van art. 25 lid 3 Gemeentewet ten aanzien van de 

financiele bijlage; 
III. een bestemmingsreserve ter grootte van € 57.000,— in te stellen voor het risico van het hebben 

van een rekening courant-verhouding met WarmteStad BV en deze te voeden uit het 
programma Groningen geeft Energie. 



(Publieks-)samenvatting 

In de warmtevisie "Groningen duurzaam warm" (juni 2012) hebben wij aangegeven dat de gemeente 
in de fase van de opzet en uitrol van het spoor warmte een belangrijke regierol moet vervuUen. 
Binnen de gemeente Groningen liggen bovengemiddelde kansen om de CO2 uitstoot via het spoor 
van warmte (ruimteverwarming, tapwater) sterk in te perken. Verschillende bronnen zoals restwarm-
te, warmte/koude opslag (wko) en diepe aardwarmte zijn in Groningen aanwezig en/of mogelijk. 
Het ontwikkelen en uitwerken van deze kansen/mogelijkheden doen wij niet alleen. Dit gaat in 
samenwerking met andere partijen. Biimen een aantal warmteprojecten werken wij nauw samen met 
het Waterbedrijf Groningen'. Het gezamenlijke project collectieve warmte/koude opslag Europapark 
is in de fase gekomen dat derde partijen die geacquireerd zijn op korte termijn worden aangesloten. 
Hiervoor is het wenselijk de samenwerking te formaliseren middels de oprichting van een gezamen
lijke rechtspersoon. Een bijkomende noodzaak is dat vanaf 1 januari 2014 de eisen uit de Warmte
wet gelden. Een ieder die grootschalig warmte en koude levert aan derden moet hieraan voldoen. 
Ook om deze redenen moet een zelfstandige entiteit opgericht zijn. 

Naast het project collectieve wko Europapark, betreft dit ook projecten in ontwikkeling, die op het 
moment dat zij van de ontwikkelfase naar de realisatiefase gaan als project BV geformaliseerd gaan 
worden. Het betreft hierbij bijvoorbeeld de projecten collectieve wko binnenstad en het project 
warmtenet NoordWest. Het afgelopen halfjaar hebben het Waterbedrijf Groningen en de gemeente 
dit onderzocht en uitgewerkt. Ons voorstel is om een warmteholding als moeder van de warmtepro
jecten op te richten, welke holding zal heten WarmteStad BV (een en ander wordt in de tekst hiema 
ook wel eens aangeduid als het warmtebedrijf). In januari 2014 gaat het Waterbedrijf Groningen 
over tot de oprichting van dit warmtebedrijf (de holding) waarvan de handelsnaam WarmteStad BV 
luidt. De aandelen uit deze holding zullen (na besluit tot deelname hierin door de gemeente) voor 
50% van het Waterbedrijf Groningen en 50% van de gemeente Groningen zijn. Hiermee ontstaat een 
"publiek" bedrijf dat voortvarend de mogelijkheden birmen warmte kan invullen en daamaast de 
regie op verdere ontwikkeling kan houden. In het bijgaande voorstel wordt dit verder uitgewerkt en 
uitgelegd. 

Schematische weergave WarmteStad BV 

Beide partijen werken ook binnen andere warmteprojecten in ontwikkeling zoals collectieve wko binnenstad en 
warmtenet NoordWest samen. 



Inleiding 

Voor u ligt een voorstel om uw wensen en bedenkingen aan te geven met de oprichting en de 
deelneming in een publiek nutsbedrijf: WarmteStad BV. Daamaast vragen wij u om een besluit te 
nemen voor het instellen van een bestemmingsreserve van € 57.000,-- voor het risico van het hebben 
van een rekening courant verhouding met WarmteStad BV. Ter uwer informatie hebben wij 
weergegeven wat de kosten zijn voor de verwerving van 100 aandelen in WarmStad BV en de 
daarvoor benodigde krediet en stmcturele kapitaalslasten. Wij vragen u bij dit voorstel uw wensen 
en bedenkingen op het ontwerpbesluit deelneming in WarmteStad BV aan te geven. 

In 2011 heeft u besloten om in 2035 energieneutraal te zijn. De ambitie hebben wij de laatste jaren 
uitgewerkt in een aantal documenten. In juni 2012 heeft u de warmtevisie vastgesteld waarin het 
belang van warmte voor de stad wordt beschreven. Niet alleen omdat de ondergrond geschikt is voor 
de opslag van warm en koud water maar ook omdat het transporteren van water een uitgebreid 
netwerk met zich meebrengt waarbij het van belang is dat iedereen ervan kan profiteren tegen een 
redelijke prijs. Dat is ook de reden waarom het publiek belang bij de verdere ontwikkeling voorop 
staat. 

De uitwerking van de warmtevisie hebben wij voortvarend opgepakt. Uw raad is hierover in het 
afgelopen jaar verschillende keren geinformeerd. Daarbij hebben we u aangekondigd dat we met het 
Waterbedrijf Groningen een partner hebben gevonden die onze doelen deelt en tegelijk aanvullende 
kwaliteiten inbrengt in WarmteStad BV. De directe aanleiding om nu tot oprichting over te gaan 
heeft te maken met het feit dat de collectieve warmte/koude opslag (wko) op het Europapark op 
korte termijn gaat leveren aan klanten. 

In het coUegevoorstel gaan wij uitgebreid in op allerlei technische uitwerkingen. Voor de 
leesbaarheid van dit raadsvoorstel hebben we alleen de hoofdlijn hieronder beschreven en het 
coUegevoorstel als bijlage toegevoegd. 

Beoogd resultaat 

Een nieuw nutsbedrijf dat aan stadjers en bedrijven voor de lange termijn betrouwbaar en betaalbaar 
warm en koud water levert. 

Kader 

In het Masterplan Groningen Energieneutraal 2035 (2011) heeft de gemeente de basis gelegd voor 
een aantal uitvoeringsprogramma's via verschillende sporen. De aanpak binnen het spoor warmte 
hebben wij uitgewerkt in de "Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte 
en koude in de stad Groningen". Tegelijk met deze "warmtevisie" heeft u ook ingestemd met de 
visie op de ondergrond "Stad Verdiept". Deze twee visies vormen de basis van de aanpak in 
Groningen en zijn ook de basis geweest voor de uitwerking en samenwerking met het Waterbedrijf. 

Op grond van de Gemeentewet dient de raad haar wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van 
het voomemen een aandelenbelang te nemen in WarmteStad BV. Bij behandeling van dit voorstel 
vragen wij de raad wensen en bedenkingen naar voren te brengen. 

Het kader waarbinnen de gemeente toetreedt tot een (geformaliseerd) samenwerkingsverband is 
vastgelegd in de nota verbonden partijen. 

Momenteel wordt het toetsingskader voor verbonden partijen geactualiseerd. Alhoewel het 
toetsingskader nog niet is vastgesteld, dient op voorhand deze nieuwe verbonden partij aan het 
toetsingskader verbonden partijen 2014 te voldoen. Aan het huidige kader verbonden partijen wordt 



voldaan. De op te richten verbonden partij zal een zelfstandige belastingplichtige zijn en zal ook 
moeten voldoen (gezien de omvang van het gemeentelijk belang in het samenwerkingsverband) aan 
wettelijke vereisten op het gebied van onder andere aanbesteding, verbod op verstrekking van 
oneigenlijke staatsteun en de Wet markt en overheid. 

Argumenten/afwegingen 

Een nieuwe ontwikkeling: dus goed stilstaan bij de randvoorwaarden. 
Vanuit de warmtevisie hebben we een aantal opgaven en randvoorwaarden geformuleerd die voor de 
ontwikkeling van ons warmtespoor belangrijk zijn: 
• risico' s beperken/delen; 
• expertise verbinden; 
• lange termijn (30 jaar/wel flexibel); 
• rendement in relatie tot sociale prijzen; 
• publiek belang geborgd; 
• juridische entiteit (contracten met afnemers). 

Uitgangspunt is om op termijn te bezien of het mogelijk en wenselijk is het gemeentelijk aandeel 
over te dragen aan de markt. 
Uit vorenstaande blijkt duidelijk dat we ons goed bewust zijn van het feit dat we iets nieuws gaan 
doen. Collectieve warmte/koude opslag en het gebruiken van diepe aardwarmte voor bestaande 
bouw zijn in Nederland bijzonder. We doen dit dan ook niet voor een paar jaar. Deze energie is 
hernieuwbaar en als de infrastmctuur er eermiaal ligt dan is het een constante en betrouwbare 
voorziening. 

Publieke samenwerking biedt voordelen. 
Gelet op vorenstaande ligt de vraag voor de hand op welke manier het beste vorm gegeven kan 
worden aan het warmtebedrijf. 

Daarvoor hebben een aantal mogelijkheden, in het kort, onze voorkeur: 
• gemeentelijk onderdeel: 

als gemeente hebben wij onvoldoende kennis en zouden alle risico's dragen; 
• cooperatie: 

vooral geschikt in samenwerking met particulieren en weinig flexibel; 
• overlaten aan marktpartij: 

publiek belang niet geborgd (prijzen/rendement/lange termijn); 
• publiek bedrijf: 

voorkeur omdat we ambities en risico's delen en wel aanvullend zijn in de uitvoering. Een BV 
vorm is ook flexibel om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Partijen (publiek, privaat) met 
meerwaarde kutmen deelnemen, maar krijgen niet de zeggenschap. 

Waterbedrijf Groningen: gezamenlijke doelen en aanvullende kwaliteiten. 
Met het Waterbedrijf hebben we een partner gevonden die onze doelen onderschrijft en veel keimis 
in huis heeft in het transporteren en verkopen van water in de stad. In de afgelopen maanden hebben 
wij een intensief traject doorlopen om te bekijken hoe we een samenwerking vorm kvumen geven. 
Het Waterbedrijf heeft van haar aandeelhouders (stad 16%) toestemming gekregen om deel te 
nemen aan de samenwerking en om de BV op te richten. Na het definitieve besluit en na akkoord 
van Gedeputeerde Staten zullen wij voor 50% gaan participeren. 

Start op Europapark. 
Voor de collectieve warmte/koude opslag op het Europapark wordt WKO Europapark BV opgericht. 
Deze gaat als eerste warmte/koude leveren vanuit de broimen die geslagen zijn onder de nieuwbouw 
op het Harm Buiterplein. De omvang van de bronnen is zodanig dat niet alleen de gemeentelijke 



nieuwbouw maar ook andere klanten zoals Team4, Lefier en op termijn andere klanten 
warmte/koude kiumen afnemen. 

De holding wordt opgericht zodat in de toekomst andere bedrijfsonderdelen kunnen worden 
opgericht. Genoemd is al een warmtenet met een hemieuwbare verwarmingsbron(nen) in de wijken 
Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en op Zemike. Een ander project dat kan leiden tot de oprichting 
van een onderdeel is de collectieve wko Binnenstad waarbij vanuit een collectief systeem onder het 
Fomm, de Oostwand en het provinciehuis warmte en koude kunnen afnemen. Hiervoor wordt te 
zijner tijd een besluit aan uw raad voorgelegd. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

In de te nemen stappen en keuzes wordt nadrukkelijk gekeken welke rol de inwoners van de stad 
kunnen hebben. In de verdere uitwerking van het warmtebedrijf vinden wij communicatie richting 
burgers maar ook de meedenkkracht van dezelfde burgers een wezenlijk onderdeel. Op dit moment 
hebben communicatiemedewerkers van Waterbedrijf en gemeente in samenwerking een 
communicatieplan in uitwerking voor WKO Europapark BV en op hoofdlijnen voor WarmteStad 
BV. Er zal in de diverse projecten ook specifiek aandacht zijn voor de rol die inwoners kunnen 
spelen in deze projecten. Rondom het in ontwikkeling zijnde warmtenet Noordwest zal hier met 
name veel aandacht aan geschonken moeten worden om betrokkenheid te vergroten en inbreng tot 
zijn recht te laten komen. Duurzaamheid realiseer je zodoende samen. In het project WKO 
Europapark BV betreft het met name zakelijke klanten waarmee op de juiste wijze PR en 
communicatie afspraken gemaakt moeten worden. In algemene zin gaan wij voor tevreden klanten 
en moet warmte/koude betaalbaar en betrouwbaar zijn, voor nu en altijd. 

Financiele consequenties 

Risico's beperkt. 
De samenwerking met het Waterbedrijf betekent dat we gezamenlijk investeren, exploiteren en dus 
gezamenlijk de risico's dragen. 

Voor de WKO Europapark BV is een businesscase opgesteld met een investeringsomvang van 
afgerond 1,5 miljoen euro. Het rendement is minimaal 4,2% en kan oplopen naar 7,3%. In de 
bijgevoegde businesscase (situatie 1 juni 2013) kunt u deze berekeningen temgvinden. Vanwege de 
bedrijfsvertrouwelijke gegevens in deze financiele bijlage valt deze onder art. 25 lid 3 Gemeentewet 
(geheimhouding). Omdat ook in dit geval eerst kosten moeten worden gemaakt wordt er een 
rekening courant-verhouding geopend door de gemeente en het Waterbedrijf. Voorgesteld wordt ten 
behoeve van het weerstandsvermogen een bestemmingsreserve in te stellen. De bestemmingsreserve 
wordt gevuld met het becijferde weerstandsvermogen van € 57.000,--. Deze wordt gedekt uit het 
programma Groningen geeft Energie. 

Aandelen. 
De nominale waarde van de geplaatste aandelen bedraagt € 10,~ per stuk. Het Waterbedrijf 
Groningen en gemeente zijn overeengekomen elk 100 aandelen in de WarmteStad BV te nemen. 
Aan de aandelen zijn geen verbijzonderde rechten toegekend (bijvoorbeeld winstrechten of 
versterkte stemrechten). Dit omwille van het principe dat partijen gelijkwaardig in het 
samenwerkingsverband zitten. De stmcturele lasten die zijn verbonden met het houden van de 
aandelen (€ 30,~ per jaar) worden gedekt uit het programma Groningen geeft Energie. 

Omdat WarmteStad Holding 100% aandeelhouder is van WKO Europapark BV zal zodra de 
gemeente deelneemt de 50% aandelen van de gemeente ook betekenen dat zij 50% aandeelhouder is 
van WKO Europapark BV. Op dat moment kuimen de wko-bronnen nieuwbouw Harm Buiterplein 
en het bronwatemet Boumaboulevard worden ingebracht. 



Instellen bestemmingsreserve WarmteStad BV. 
In voorliggend voorstel wordt uw raad gevraagd een bestemmingsreserve WarmteStad BV in te 
stellen. In onderstaand format staan de specificaties ten aanzien van deze reserve. 

Instellen nieuwe reserve 
Begrotingsonderdeel: Ruimtelijke Ordening 
Naam reserve: WarmteStad BV 
Algemene of bestemmingsreserve Bestemmingsreserve 
Doel: Samen met het Waterbedrijf Gronin

gen de uitstoot aan CO2 sterk te be
perken via het spoor warmte door 
het oprichten van WarmteStad BV 
en hiervoor een rekeningcourantfaci
liteit beschikbaar te stellen van € 
750.000,--. 

Voeding (welk resultaat): Programma Groningen geeft Energie 
Rentetoevoeging? j a of nee Nee 
Standaardpercentage of afwijkend percentage? n.v.t. 
Minimale omvang (bij een algemene reserve): n.v.t. 
Maximale omvang: De hoogte van de omvang van de 

reserve wordt ingegeven door het 
risico. 

Afspraak voor actualiseren: Jaarlijks bij gemeentebegroting/ 
rekening 

Verwachte datum opheffing: Bij beeindiging deelneming 
Instellen bij begroting, VGR, rekening of in eigen 
raadsvoorstel? 

Instellen bij raadsvoorstel Deelne
ming in WarmteStad Holding BV 

Realisering en evaluatie 

Op 10 januari 2014 zijn WarmteStad BV en WKO Europapark BV beide door het Waterbedrijf 
Groningen opgericht. Na het definitief besluit tot deelname door het college, mede op basis van 
wensen en bedenkingen raad wordt het initiatief aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. Op basis van 
art. 106 lid 2 en 3 Gemeentewet is goedkeuring GS noodzakelijk. Wanneer alles, proceduretechnisch 
gezien soepel verloopt, kan de gemeente voor de zomervakantie 2014 gaan deelnemen in 
WarmteStad BV. 

Met vriendelijke grc 
burgemeester en v^thouder^van Groningen, 

de burgemeeVter, 
dr. R.L. (Ruua) Vree/han 

de secretaris, 
drs. M.A^Maaiten) Ruys 



BIJLAGE 

NOTITIE ^ Gemeente 

yjronfngen 

Aan : de raad van de gemeente Groningen 

Datum : 21-01-2014 

Onderwerp: Ter informatie toelichtende teksten uit collegevoorstel Deelneming WarmteStad 
Holding BV 

Kader 

Warmtewet 
De Warmtewet is per 1 januari 2014 in werking getreden. Consumenten' met een aansluiting 
op een warmtenet krijgen door de wet extra bescherming. Zo kunnen klanten rekenen op een 
betrouwbare levering, een redelijke prijs en goede service. 

De Warmtewet beschrijft hoe een klant met een warmtenetaansluiting extra beschermd wordt 
en zekerheid krijgt. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet namens de overheid op 
toe dat de wet wordt nageleefd. 

De belangrijkste zaken zijn: 
• Leveringszekerheid-\daniQr\ krijgen gegarandeerd warmte, de continuiteit is gewaarborgd; 

• Betaalbaarheid - de overheid stelt een maximumtarief vast voor warmte en ziet er op toe 
dat leveranciers geen hogere tarieven dat dit maximumtarief in rekening brengen; 

• Goede service - klanten krijgen onder andere een duidelijke factuur en ontvangen vooraf 
goede informatie over werkzaamheden en onderbreking van de warmtelevering; 

• Vergunning - leveranciers van warmte moeten een vergunning van ACM hebben om 
warmte te mogen leveren aan klanten. 

Masterplan Groningen energieneutraal 2035/ Warmtevisie Groningen duurzaam warm 
In het Masterplan Groningen Energieneutraal 2035 (2011) heeft de gemeente de basis gelegd 
voor een aantal uitvoeringsprogramma's via verschillende sporen. De aanpak binnen het 
spoor warmte hebben wij uitgewerkt in de 'Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik 
van duurzame warmte en koude in de stad Groningen'. Deze visie Groningen duurzaam warm 
heeft als kem voor het spoor warmte dat een gecoordineerde aanpak, om de aanwezige 
bronnen slim te benutten, zeer wenselijk is. Het maken van nieuwe nutsvoorzieningen en het 
oprichten van een (publiek) warmtebedrijf past binnen deze visie. Daamaast zijn deze 
ontwikkelingen nu nodig om in 2035 of eerder de doelstellingen te halen. Ook de visie op de 
ondergrond 'Stad verdiept' speelt een belangrijke rol om ontwikkelingen gestructureerd en 
met beleid van de grond te krijgen. 

Op 25 juni 2013 heeft het college besloten de basisuitgangspunten van de samenwerking met 
het Waterbedrijf Groningen vast te stellen over de collectieve WKO Europapark. 

' De warmtewet beperkt de aanduiding consument op maximaal 100 kilowatt thermisch 



De basis uitgangspunten van de samenwerking waren als volgt geformuleerd en zijn ontleend 
aan het principe 'samen trap op en samen trap af: 

1. De zeggenschap in de samenwerkingsvorm is als volgt: 50 % gemeente, 50 % 
Waterbedrijf Groningen; 

2. De bronnen en leidingen worden ingebracht tegen minimaal de kostprijs en de inbreng 
zal worden voorzien van een exteme taxatie; 

3. Het risico van (tijdelijke) overcapaciteit wordt op gelijke voet verdeeld tussen 
gemeente en waterbedrijf. 

4. De gemeente en het Waterbedrijf Groningen zijn gehouden om een structurele 
oplossing aan te dragen voor de contractuele verplichtingen op de collectieve wko 
Europapark mocht het samenwerkingsverband tussen gemeente en het Waterbedrijf 
Groningen niet tot stand ko-men. 

In het college van eind oktober 2013 hebben wij een presentatie over het warmtebedrijf in 
wording gehouden, waarin alle uitgangspunten zoals traject, vorm en organisatievorm met u 
zijn besproken. In de voorliggende samenwerkingsstructuur zijn bovenstaande punten 
gehonoreerd. Op de basis hiervan hebben wij de organisatiestructuur verder uitgewerkt. 

Het Waterbedrijf Groningen heeft de uitgangspunten van de samenwerking mede laten 
vaststellen in haar Raad van Commissarissen van 28 november 2013. 

De gemeente heeft op dit moment een aanjagende en vooroplopende rol. Dit ook vanwege het 
feit dat andere (markt)partijen op dit moment dit op het gebied van warmte niet zondermeer 
doen en wanneer dit wel het geval is, alleen kiezen voor direct rendabele projecten 
(zogenaamde 'krenten uit de pap halen'). 

Een voorbeeid hiervan is de verkoop afgelopen maand van al haar warmte activiteiten van 
Essent/RWE . Dit als gevolg van een strategische herorientatie. Groei en stimulering van 
warmtenetten blijven belangrijk, gaf het bedrijf aan, echter deze activiteiten - langjarige 
investeringen in infraprojecten- passen niet meer bij het profiel van de rest van het concem 
Essent/RWE. 

Op termijn kan de rol van de gemeente veranderen. WarmteStad BV is zo ingericht dat zij 
aandelen kan verkopen aan bijvoorbeeld een publieks-cooperatie die dezelfde doelen wat 
betreft het 'publiek domein' nastreeft. Gezien het feit dat er op dit moment slechts twee 
partijen betrokken zijn en de omvang van de projecten nog beperkt is, is een cooperatie in 
deze fase nog niet opportuun. Bovendien gaat het binnen het project collectieve wko 
Europapark alleen om zakelijke aansluitingen. Hierdoor kan volstaan worden met een 
eenvoudige vorm namelijk een BV. 

Aan de andere kant wil de gemeente de verschillende ontwikkelingen rondom warmte op 
gang helpen maar hoeft niet willens en wetens dit tot in lengte van jaren zelf te blijven 
najagen. Samenwerking en daama afstoten van taken naar gelijkgestemde (publieke) partijen 
moet op den duur mogelijk zijn en blijven. 

Het kader waarbinnen de gemeente toetreedt tot een (geformaliseerd) samenwerkingsverband 
is vastgelegd in de nota verbonden partijen. 



Momenteel wordt het toetsingskader voor verbonden partijen geactualiseerd. Alhoewel het 
toetsingskader nog niet is vastgesteld, dient op voorhand deze nieuwe verbonden partij aan 
het toetsingskader verbonden partijen 2014 te voldoen. De op te richten verbonden partij zal 
een zelfstandige belastingplichtige zijn en zal moeten voldoen - gezien de omvang van het 
gemeentelijk belang in het samenwerkingsverband- aan wettelijke vereisten op het gebied van 
ondere andere aanbesteding, verbod op verstrekking van oneigenlijke staatsteun en de wet 
Markt en Overheid. 

Hieronder hebben wij onder argumenten / afwegingen onze motivering ten aanzien van het 
afwegingskader weergegeven. 

Argumenten/afwegingen 

1. De gemeente vanuit publiek belang zelf (mede) aan het roer. 
Om stappen te zetten rond realisering van de doelstellingen van het spoor warmte in 
Groningen hebben wij na verkenning van mogelijke partijen vastgesteld dat traditionele 
partijen zich temghoudend opstellen of op dit moment zelfs temgtrekken. Een voorbeeid 
hiervan is is de hierboven aangehaalde verkoop van warmte assets en warmtenetten door 
Essent/RWE. 

Marktpartijen die wel actief inzetten op warmte geven het belang aan van een actieve 
overheid om de kansen die er lokaal zijn te kunnen benutten. Partijen met een pubiek profiel -
zoals het waterbedrijf Groningen - zien juist kansen om haar basis activiteiten rond 
waterlevering te verbreden richting levering van warmte. In Nijmegen heeft netwerkbedrijf 
Alliander (= netwerkbedrijf) vorig jaar besloten om aktief deel te nemen in warmtenetten. 
Ook binnen Enexis is wordt hierover nagedacht. Warmte wordt steeds meer gezien als nieuwe 
'nuts' en daarmee vooral een rol voor publieke partijen. 

2. Samenwerking: gezamenlijke doelen en aanvullende kwaliteiten 
Binnen het Waterbedrijf Groningen is veel kennis aanwezig rondom het leveren van 
(drink)water. Daamaast heeft het Waterbedrijf Groningen enige tijd geleden aangegeven te 
willen starten met een specifieke afdeling Energie & Water, welke bij oprichting de naam 
Waterbedrijf Groningen Duurzaam B.V. zal dragen. Daarvoor heeft het Waterbedrijf 
Groningen deskundig personeel op het gebied van energie aangetrokken. Het Waterbedrijf 
Groningen is daarmee gereed om zelf projecten rondom dit thema (productie, levering, 
distributie warmte, koude) op te pakken. 

Het Waterbedrijf Groningen en de gemeente Groningen hebben gelijke doelen voor ogen 
zoals daar zijn: 

• Primair: waarborgen publiek belang; 
• Energieneutraal in 2035; 
• Duurzame warmte en/of koude levering als belangrijke pijler voor behalen 

duurzaamheids-doelstellingen; 
• Samenwerking met lokale partijen op het gebied van opwek en afzet en indien 

mogelijk disttibutie; 
• Regie hebben op ontwikkelingen; 

Sturing kunnen geven aan de uitwerking; 
Draagvlak noodzakelijk voor afstemming lan^arige aanpak met belangrijke 
stakeholders (woningcorporaties, universiteit, etc.); 

• Investeren in een groeistrategie, mits technisch en financieel haalbaar; 



Ontsluiten van duurzame warmtebronnen indien kansrijk (o.a. geothermie); 
Het ontwikkelen van nieuwe nuts met een daarbij passend rendement (geen uitkering 
dividend). 

Het een en ander hebben wij het afgelopen jaar in het gezamenlijke project collectieve wko 
Europapark uitgezocht en als gevolg hiervan hebben Waterbedrijf Groningen en de gemeente 
elkaar gevonden om samen meer projecten op het raakvlak van energie en water te verkennen, 
ontwikkelen en zo mogelijk te realiseren. Deze samenwerking levert duidelijk meerwaarde op 
ten opzichte van het alleen doen. Beide partijen vullen elkaar aan. Daamaast blijkt dat 
(toekomstige) afnemers vertrouwen hebben in een uitvoering door betrouwbare bestaande 
publieke partijen. 

3. Van startsituatie met wko Europapark (Harm Buiter Plein) naar daadwerkelijke 
uitwerking 

In het afgelopen jaar hebben wij de samenwerking in de praktijk gebracht in het project 
collectieve warmte koude opslag (wko) Europapark. 

Op het Europapark functioneert op dit moment een wko voor de nieuwbouw gemeente Harm 
Buiterplein. Dit systeem is ontworpen voor gebmik als collectieve bron. In december 2013 
hebben wij deze bron verbonden met een bronwatemet onder de Boumaboulevard. Met dit 
systeem kan alle nieuwbouw (o.a. Solid met als huurders Team 4, Lefier)) op het Europapark 
(tussen de Euroborg en Menzis) worden aangesloten. Ook de aftakking van dit systeem naar 
de Euroborg is gereed. 

In het voorjaar 2014 wordt de nieuwbouw Solid aangesloten. Op dat moment wordt de 
gemeente wettelijk gezien een energieleverancier en is sprake van een "bedrijfsmatige" 
activiteit. Dit valt binnen de kaders van de Warmtewet. Het is vanwege dit feit dat het 
Waterbedrijf Groningen hier belangrijke leveringstaken uitvoert, noodzakelijk een 
(gezamenlijk) bedrijf op te richten. De aangeduide bronnen, leidingen en het bronwatemet 
Boumaboulevard worden door de gemeente tegen minimaal de integrale kostprijs (en met 
exteme taxatie) ingebracht in WKO Europapark BV. 

4. Structuur WarmteStad BV geeft een mogelijkheid om verder te groeien zonder grote 
risico's 

Om de samenwerking binnen het Europapark concreet te maken en in juridisch formele zin 
vorm te geven, hebben wij het afgelopen halfjaar onderzocht hoe deze samenwerking het 
beste vorm kan worden gegeven. Hiervoor is een stuurgroep Warmte (directie Waterbedrijf 
Groningen, GMT-lid gemeente) en werkgroep (medewerkers in het werkveld warmte) 
samengesteld en zijn namens de gemeente en het Waterbedrijf Groningen twee 
kwartiermakers naar voren geschoven. 

Waterbedrijf Groningen en de gemeente Groningen hebben ook ambities om te groeien in 
warmte (en of koude) activiteiten. Om dit mogelijk te maken is het gewenst om naast het wko 
project in het Europapark ook rekening te houden met ontwikkelingen die kunnen leiden tot 
een nieuw warmteproject. 

Trip Advocaten en Notarissen heeft voorgesteld een warmte holding op te richten welke 
moeder is van project BV's. Daarbij hebben zij voorgesteld om gezamenlijke projecten als 



afzonderlijke projectvennootschappen onder deze Warmte Holding te hangen. De 
handelsnaam van deze holding is WarmteStad BV 

Afhankelijk van de aard, omvang en geschiktheid van het project wordt de mogelijkheid 
opengehouden om derden te laten participeren in een projectvennootschap. Al naar gelang een 
project het vereist kan een (vennootschappelijke) scheiding worden aangebracht tussen de 
eigenlijke investering en exploitatie van de investering. Via een dergelijke scheiding kan 
worden geborgd dat de investering (bronnen en infrastmctuur) in publieke handen blijven, 
terwijl private ondememingen deelnemen in de exploitatie van de bronnen en de bijbehorende 
infrastmctuur. 

Overigens kan bij groei en bij samenwerking met andere partijen moeiteloos de BV (na 
instemming aandeelhouders) opgaan in een cooperatie. Andersoortige deelnemingen 
(stichting, maatschap, etc) zijn niet geschikt voor de beoogde activiteiten. 

De oprichting van een nieuwe project BV zal ter besluitvorming aan de aandeelhouders 
worden voorgelegd. Benodigde (extra) kredietaanvragen aan de gemeente voor nieuwe 
projecten zullen ter besluitvorming aan college en vervolgens aan de raad worden voorgelegd. 
De holdingstmctuur betekent voor de gemeente maximale sturing op doelen en beperkte 
financiele risico's. Dit geeft ook mimte voor het inschakelen van specialistische 
deskundigheid van buiten. 

Toelichting op Statuten WarmteStad B V (de ook bijiagen akte van opnchtlng) 

A. Lean and mean I: Holding WarmteStad BV? 
Voor de uitvoering van werkzaamheden staat een kleine organisatie voor ogen die gericht op 
de werkzaamheden die behoren bij de ontwikkeling rond warmte kan acteren, en dus qua 
bemensing en tijdsinspanning flexibel is. In het kort gezegd: zonder overbodige poespas, 
efficient en effectief. De benodigde essentiele competenties op het vlak van acquisitie, 
projectontwikkeling, engineering, projectmanagement, klantmanagement en onderhoud en 
beheer zijn geborgd in de kwaliteiten en competenties van de medewerkers van de 
aandeelhoudende moeders. Op dit moment zijn er al medewerkers actief met warmteprojecten 
op dit vlak. Ondersteunende activiteiten die van belang zijn inzake financien, communicatie-, 
marketing en juridisch advies worden - indien op dat moment gewenst - geleverd. Specifieke 
kennis die niet stmctureel benodigd is zal ingehuurd moeten worden (bijvoorbeeld in het 
geval van een geothermieproject). 

De aandeelhouders zullen een directeur aanstellen. Deze is aanspreekpunt voor de 
aandeelhouders en exteme partijen. Alle genoemde medewerkers zullen hun werkzaamheden 
verrichten voor WarmteStad BV al dan niet pamime vanuit de aandeelhoudende moeders van 
WarmteStad BV. Voor de beoogde vertegenwoordiger van de gemeente in de 
aandeelhoudersvergadering van WarmteStad BV stellen wij voor de wethouder met 
duurzaamheid/ energie in portefeuille. Daamaast met het toezicht op ondermeer de financien 
de portefeuillehouder financien te belasten.Het college wordt geinformeerd wanneer er 
kritische momenten of processen aan de orde zijn binnen Warmte Stad BV. Jaarlijks wordt 
middels de jaarrekening het college gerapporteerd. Uit hoofde van de rekening courant 
verhouding zal treasury periodiek financiele gegevens gaan ontvangen van WarmteStad BV. 

B. Lean en mean H: Governance Holding WarmteStad BV 



Voorafgaand aan het oprichten van een gezamenlijk warmtebedrijf is een stuurgroep ingesteld 
met vertegenwoordiger van het Waterbedrijf Groningen en de gemeente om de aanpak rond 
het spoor warmte af te stemmen en te beoordelen. Gezien de ontwikkelfase en de beperkte 
omvang op dit moment van de werkzaamheden is in de statuten van WarmteStad BV wel de 
optie opgenomen een Raad van Commissarissen (RvC) in te stellen. Echter in goed overleg 
hebben wij besloten dat de instelling van een RvC pas zal gebeuren indien werkzaamheden 
onder WarmteStad BV van zodanige omvang zijn dat de instelling van een RvC gewenst en 
opportuun is. Dit mede op basis van de complexiteit van projecten en bijbehorende risico 
inschatting. 

Aansluitend aan de oprichting - inzake de werking van de stmctuur - worden diverse 
juridische documenten tot stand gebracht die bij afzonderlijk collegebesluit vastgesteld dienen 
te worden. Dit betreft bijvoorbeeld een treasury statuut van WarmteStad BV, een aandeel
houdersovereenkomst en een directiereglement. In dit laatste reglement wordt naast de taken, 
ook de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de directie vastgelegd. Wij 
verwachten dit collegebesluit in april, mei 2014 gereed te hebben. 

C. Waterbedrijf Groningen start en gemeente volgt 
De gemeente dient om deze stap te kunnen nemen een aantal wettelijke verplichtingen en 
procedures te volgen. Instemming van college en de wensen en bedenkingen van raad zijn 
daarin noodzakelijk. In het kader van de Gemeentewet (art. 160 lid 2 en 3) moet 
Gedeputeerde Staten toestemming geven voor de gemeentelijke deelneming in een besloten 
vennootschap. 

De gemeente kan daardoor niet op korte termijn een warmtebedrijf oprichten. Biimen het 
Waterbedrijf Groningen is dit wel mogelijk. Zowel de Raad van Commissarissen (RvC) van 
Waterbedrijf Groningen als ook haar aandeelhouders vergadering hebben hier eind november 
2013 mee ingestemd. Het Waterbedrijf Groningen heeft de opdracht gekregen om in januari 
2014 een warmtebedrijf op te richten, dit heeft op 10 januari 2014 j . l . plaatsgevonden. 

Waterbedrijf Groningen en gemeente hebben onderling afspraken gemaakt dat de gemeente in 
de loop van 2014 voor 50 % aandeelhouder kan worden in dit warmtebedrijf. Hiermee heeft 
de gemeente tijd om de diverse procedures goed te volgen en instemming te krijgen van 
college, raad en Gedeputeerde Staten. Er zijn afspraken gemaakt in het geval het onverhoopt 
niet mogelijk is dat de gemeente medeaandeelhouder wordt 

In de Raad van Commissarissen en in de aandeelhoudersvergadering van het Waterbedrijf 
Groningen van 28 november 2013 is besloten om in januari 2014: 

De WarmteStad Holding BV (handelsnaam: WarmteStad BV) als 100% dochter van 
Waterbedrijf Groningen Duurzaam B.V. op te richten, waarin de gemeente Groningen 
voornemens is om voor 50% in deel te nemen; 
WKO Europapark BV als 100 % deelneming van de WarmteStad Holding BV op te 
richten. 

Waterbedrijf Groningen Duurzaam BV is een 100% deelneming van het Waterbedrijf 
Groningen 

Gevisualiseerd ziet de organisatiestmctuur er als volgt uit: 
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Schematische overzicht structuur WarmteStad Holding 

Samenvatting 
Na definitieve besluitvorming (mede op basis van aangegeven wensen en bedenkingen raad) 
en formele toestemming van Gedeputeerde Staten zal de gemeente voor 50 % deel kunnen 
gaan nemen in WarmteStad BV. Op deze wijze is de gemeente door middel van deelname in 
deze BV onmiddellijk voor 50% aandeelhouder in WKO Europapark BV. 

Nieuwe project BV's op het gebied van warmte (en of koude) zoals bijvoorbeeld rond de 
warmte koude opslag (wko) in de binnenstad of geothermie Zemike / warmtenet Noordwest 
zullen opgericht worden door deze WarmteStad BV. Hiervoor moet door de aandeelhouders 
goedkeuring worden gegeven, dat wil zeggen een akkoord op de doelstelling van de activiteit 
en de hierbij behorende langjarige business case. 

Financiele consequenties 

De oprichting van een holding met onderliggende project BV stmctuur komt tegemoet aan de 
eisen vanuit de Warmtewet. Dit past tevens binnen de opzet van warmte-activiteiten in 
ontwikkeling. En zorgt door de structuur voor beperking van de risico's van deze activiteiten 
voor de gemeente als aandeelhoudende partij. In deze paragraaf gaan wij dieper in op de 
financiele consequenties en het beperken van eventuele risico's. 

Business case wko Europapark 
Met het Waterbedrijf Groningen hebben wij gezamenlijk een business case gemaakt voor het 
wko systeem op het Europapark (zie bijlage). Ten opzichte van juni 2013 hebben wij de 
business case wko Europapark niet gewijzigd. Bij aanvang van dit project wordt een 



rendement verwacht van 4,2% op een investeringsniveau van afgerond € 1,0 miljoen. Indien 
er meer rendabele klanten geacquireerd worden en aangesloten kunnen worden op het 
collectief wko-net dan zullen er op dat moment extra investeringen mee gemoeid zijn 
(bijvoorbeeld voor de infra-aftakking van hoofdnet naar nieuwe warmteklant, pomp(en) en 
warmtewisselaar). Op dit moment (peildatum 1 januari 2014) voorzien wij hiervoor een 
benodigde investering van totaal € 1,5 miljoen. 

Afhankelijk van het tempo waarin contracten worden verworven ter dekking van de 
overcapaciteit van de aanwezige wko bronnen, kan het rendement oplopen naar 7,3%. De 
inkomsten komen uit de aansluitbijdragen (eenmalig vooraf), het jaarlijkse vastrecht en door 
de jaarlijkse verbruiken (warmte en koude). Het gaat hierbij om aansluiting en levering aan de 
Solid en andere te acquireren klanten. In samenwerking met het Waterbedrijf wordt gezocht 
naar mogelijkheden om subsidie te krijgen voor de collectieve wko. De business case in 
hoofdlijnen (excel-format versie juni 2013) met toelichting hebben wij als bijlage toegevoegd. 
Vanwege de bedrijfsvertrouwelijke gegevens in deze financiele bijlage valt deze onder 
geheimhouding zoals opgenomen onder art. 25 lid 3 Gemeentewet. 

Aandelen 
De nominale waarde van de geplaatste aandelen bedraagt € 10,- per stuk. Het Waterbedrijf 
Groningen en gemeente zijn overeengekomen elk 100 aandelen in de WarmteStad BV te 
nemen. Aan de aandelen zijn geen verbijzonderde rechten toegekend (bijvoorbeeld 
winstrechten of versterkte stemrechten). Dh omwille van het principe dat partijen 
gelijkwaardig in het samenwerkingsverband zitten. Door Waterbedrijf Groningen en 
gemeente is verkozen om het eigen vermogen van het samenwerkingsverband laag te houden, 
waarbij het samenwerkingsverband voor de eerste investeringen is aangewezen op een 
rekening courant verhouding met zowel gemeente als Waterbedrijf (ook gelijkwaardig). 

Voor het verwerven van deze 100 aandelen is het noodzakelijk om een krediet aan te vragen 
van totaal € 1000,-. De structurele (jaarlijkse) kapitaalslasten hiervoor van € 30,- dekken wij 
uit het programma 'Groningen geeft Energie'. 

Omdat WarmteStad Holding 100 % aandeelhouder is van WKO Europapark BV zal zodra de 
gemeente deelneemt de 50 % aandelen van de gemeente ook betekenen dat zij 50 % 
aandeelhouder is van WKO Europapark BV. Op dat moment kunnen de wko-bronnen 
nieuwbouw Harm Buiterplein en het bronwatemet Boumaboulevard worden ingebracht. 

Rekening courant verhouding & risico van die verhouding 
Vanuit treasury perspectief wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve in te stellen voor 
de marktconforme rekening courant-verhouding tussen gemeente en de Warmte Stad BV. De 
maximale kredietmimte bedraagt € 750.000,- voor elk aandeelhoudende partij, in totaal € 
1.500.000,-. De hoogte is ingegeven door de benodigde kredieten voor de project BV WKO 
Europapark. AUereerst om de al gedane investeringen door de beide moederbedrijven (zie ook 
inbreng gemeente) temg te betalen. En om reeds bekende nieuwe ontwikkelingen op het 
Europapark mogelijk te maken. Nieuwe ontwikkelingen die zullen leiden tot nieuwe 
gezamenlijke project BV's, kunnen een aanvullend krediet aanvragen bij de aandeelhoudende 
partijen, of kunnen zij zich wenden tot andere geldverstrekkers. 

De kredietfaciliteit van € 750.000,- voor de gemeente, is - als het ware - het maximale bedrag 
dat zij "rood mag staan" bij haar aandeelhouder in de WarmteStad BV. Aangezien bij deze 
warmteprojecten de kost voor de baat gaat (investeren in aanleg infra en opwek en daama 



warmte leveren) kan het daarmee leiden tot een tijdelijk negatief eigen vermogen van de BV 
waarmee de gemeente een rekening courant verhouding heeft. 

Voorgesteld wordt de verkoopopbrengst van de inbreng van het wko-systeem Harm 
Buiterplein en de reeds aangelegde leidingen aan de Boumaboulevard te reserveren als 
weerstandsvermogen voor de aangegane rekening courant verhouding met het 
samenwerkingsverband. Oftewel de wko bronnen, de warmtewisselaar, de warmtemeters van 
de nieuwbouw Harm Buiterplein, het leidingwerk en de leidingen Boumaboulevard, met 
uitzondering van de eigen binneninstallatie nieuwbouw Harm Buiterplein, worden in 
WarmteStad BV ingebracht. 

De aanlegkosten van het complete nu aanwezige systeem hebben wij in verschillende 
budgetten ondergebracht (nieuwbouw Harm Buiterplein (€ 248.000,-), grondexploitatie 
Europapark (€ 150.000,-) en het programma Groningen geeft Energie (6 116.000,-). De 
gedeelten nieuwbouw Harm Buiterplein en grondexploitatie Europapark worden bij 
overdracht aan WKO Europapark BV vanuit het krediet WarmteStad BV afgeboekt. De 
tijdelijke voorgeschoten bijdrage vanuit het programma Groningen geeft Energie wordt 
gebmikt om het benodigde weerstandsvermogen van € 57.000,- af te dekken. Het eventuele 
overschot van de voorgeschoten bijdrage vloeit terug naar het programma Groningen geeft 
Energie. Zie ook schematische weergave rekening courant verhouding. 
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Schematische weergave rekening courant verhouding WarmteStad BV 



Voor het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen ter afdekking van het risico is de 
intervalmethode toegepast. In een bijlage bij het raadsvoorstel wordt dit nader toegelicht. Het 
risico is beperkt omdat de gemeente in het Waterbedrijf een solide partner heeft. Bovendien 
wordt de gemeente voor 50% aandeelhouder. Hiermee zit de gemeente stevig aan het roer. 
Voorgesteld wordt om voor de reservering van het becijferde weerstandsvermogen van € 
57.000,- een bestemmingsreserve in te stellen. 

De rekening courantverhouding met de holding Warmte Stad BV zal worden beeindigd op 
ofwel aangeven van Warmte Stad BV ofwel door uittteding van gemeente van het 
samenwerkingsverband. 

Inbreng gemeente 
In de door het college vastgestelde uitgangspunten van de samenwerking met het Waterbedrijf 
Groningen is bepaald dat de bronnen en leidingen worden ingebracht tegen minimaal de 
kostprijs en de inbreng zal worden voorzien van een exteme taxatie. Een exteme taxatie heeft 
op dit moment nog niet plaatsgevonden en zal plaatsvinden voorafgaand aan de overdracht 
van het netwerk aan WKO Europapark BV. Bij deze inbreng zal juridisch vastgelegd moeten 
worden dat de gemeente vanwege de directe relatie met de energievoorziening van het 
gemeentelijke gebouw aan het Harm Buiterplein ahijd recht op eerste koop wil hebben. 

Inbreng Waterbedrijf 
Het Waterbedrijf Groningen heeft € 5 miljoen beschikbaar voor al haar warmte- en energie 
activiteiten. Dit betreft niet alleen warmte activiteiten in samenwerking met de gemeente 
Groningen maar ook eigen activiteiten op dit gebied in de Provincie. 

Planning: 
10 januari 2014 Oprichten WarmteStad BV en WKO Europapark BV 
Februari 2014 Besluit gemeente over deelname 
April 2014 Besluit treasury-stamut, directiereglement en aandeelhoudersovereenkomst 
Mei 2014 Besluit Gedeputeerde Staten over toestemming gemeente in deelname 
Juni 2014 Deelname gemeente in WarmteStad Holding BV 



B I J L A G E ; 

Bijlage toelichting op Business Case WKO Europapark BV 

Aanleiding en doel 

Gemeente Groningen wil energieneutraal zijn in 2035 en Waterbedrijf Groningen wil vanuit haar 
maatschappelijke taak warmteprojecten realiseren en exploiteren. 

Op het Europapark dient zich een kans aan om een duurzaam WKO netwerk te ontwikkelen zodat alle 
bedrijven en instellingen die zich daar willen vestigen de mogelijkheid (gebiedsontwikkeling) hebben 
om aan te sluiten op dit netwerk en daarmee hun warmte- en koudevraag kunnen verduurzamen. 

Gemeente en Waterbedrijf zijn voornemens om gezamenlijk een entiteit WKO Europapark op te 
richten, waarin het WKO netwerk inclusief bronnen (zijnde de uitbreiding op de bronnen) en installaties 
zal worden ondergebracht. Deze entiteit zal het WKO netwerk exploiteren en warmte en koude gaan 
leveren aan afnemers op en rond het Europapark. 

Genoemde entiteit zal - op temiijn - voor 100% over gaan naar het nog op te richten Gronings 
Warmtebedrijf. Vooruitlopend op de procedure voor de oprichting van het Gronings Warmtebedrijf, 
die naar ven/vachting ca. 9 maanden in beslag zal nemen, zal het Waterbedrijf de 100% 
aandeelhouder zijn van de entiteit WKO Europapark. De procedure rond de oprichting van WKO 
Europapark en de overgang van de aandelen daarvan naar het Gronings Warmtebedrijf is beschreven 
in een samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente en Waterbedrijf (Tennsheet 
samenwerkingsovereenkomst Europapark WKO BV). 

Ontwikkelingen 

Voorjaar 2013 zijn de bronnen bij de nieuwbouw SOZAWE vergroot van 80 m3/h naar 200 m3/h. In de 
huidige situatie zijn de bronnen van de gemeente en kan de WKO Europapark BV 120m3/h afnemen. 
Op het Europapark zijn een aantal ontwikkelingen gaande die een snelle besluitvorming over het 
realiseren van het WKO netwerk en daarmee de entiteit WKO Europapark noodzakelijk maken. 

Projectontwikkelaar m2o5 gaat begin juni 2013 van stall met de bouw van een kantoor (t.b.v. Team4 
architecten) en (studenten-) woningen t.b.v. Lefier. m2o5 wil dit gebouw graag aansluiten op het WKO 
netwerk. 

Daarnaast heeft FC Groningen aangegeven voor de komende winter te willen worden aangesloten op 
het WKO netwerk, zowel voor haar accommodatie als voor de veldverwarming. Dit in het kader van de 
vergroening van de Euroborg. 

Met Wolff bioscopen zijn gesprekken gaande voor een aansluiting op het WKO systeem. 

Genoemde partijen worden beschouwd als de eerste afnemers van warmte en/of koude van WKO 
Europapark. 

In de nabije toekomst worden meer ontwikkelingen venwacht rond de bouw van kantoren en woningen 
op het Europapark die aangesloten willen worden op het WKO netwerk. Tevens worden bestaande 
partijen op en rond het Europapark benaderd om te onderzoeken of het voor hen zinvol is om aan te 
sluiten op het netwerk. Er worden in dat kader gesprekken gevoerd met o.a. De Haan advocaten. Bos 
Incasso, Ziggo, Mediacentrale, het Noorderpoort college en het Alfa college. 

Status realisatie 

De bronnen die ten behoeve van de WKO instailatie van het SoZaWe kantoor waren gepland, zijn qua 
capaciteit zodanig vergroot dat zij ook kunnen worden gebruikt voor het WKO netwerk op het 
Europapark. Deze bronnen zijn recenteiijk in opdracht van de gemeente geboord. 

Daarnaast zijn, in het kader van de verbreding van de Boumaboulevard, door de gemeente WKO 
leidingen aangelegd naast de Boumaboulevard inclusief een aftakking naar de Euroborg.Deze reeds 
gedane investeringen (bedrag van 263.850,- euro) door de gemeente Groningen worden vanuit WKO 
Europapark terugbetaald, afhankelijk van de aangesloten capaciteit van de bronnen. De details 
daarvan zullen - op korte termijn - worden geregeld in de samenwerkingsovereenkomst tbv de WKO 
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Europapark. 

De verdere ontwikkeling van het WKO net zal, op korte temiijn, moeten worden uitgevoerd vanuit de 
nieuwe entiteit WKO Europapark. Het aanleggen van extra bronnen voor nieuwe klanten zal in het op 
te stellen Plan van Aanpak voor dit gebied meegenomen moeten worden. Hoe men met de kosten 
hiervan wil omgaan moet hier deel van uitmaken. 

Risico's en belieersing 

Techniel< 
• functioneren van de bronnen 
• complexe aansluitingen bestaand 
• koude-warmte balans 

Verkoop 
• minder klanten 
• klanten later aansluiten 
• leegstand 

Oprichting gezamenlijk Warmtebedrijf 
• vertraging 
• niet doorgaan 

Financieel 
• hogere investeringen 
• lagere vastrecht inkomsten 
• hogere kosten exploitatie 
• minder warmteafname 
• hogere kosten energie inkoop 

Beheersing genoemde risico's 

1. functioneren bronnen 
Voor de bronnen is/wordt een instandhoudingsovereenkomst afgesloten met BAM Techniek onderdeel afspraken 
SoZaWe. Hiermee wordt ook het falen van de bronnen afgedekt. 

2. complexe aansluitingen bestaand 
Bestaande klanten worden alleen aangesloten als deze een positieve bijdrage leveren aan de business case van 
VJKO Europapark. Dit wordt beTnvloed door o.a. tarieven, aansluitbijdrage, en benuttlng broncapaciteit. Daarnaast zal 
een studie worden uitgevoerd naar het optimale ontwerp van het net, waarbij o.a. wordt gelet op zo eenvoudig 
mogelijke aansluiting van zowel bestaande als nieuwe afnemers. 

3. koude-warmte balans 
Voor het handhaven van de ondergrondse koude-warmtebalans is het plan gebruik te maken van het veld van FC 
Groningen. Daarmee kan - indien nodig - In de zomer warmte en in de winter koude worden geladen in de bronnen. In 
de bu-case is daarom geen extra investering opgenomen voor het handhaven van de balans, maar wel kosten voor 
elektriciteltsgebrulk i.v.m. het rondpompen van water over de bronnen. 

4. minder klanten 
Onbenutte broncapaciteit, hetgeen leidt tot niet gedekte kapitaalslasten en niet gedekte instandhoudingskosten van 
de bronnen. Voor de kwantificering zie: hogere kosten exploitatie. 

5. klanten later 
zie: minder klanten. 

6. leegstand 
Ingeval van leegstand worden de vastrechtbljdragen in rekening gebracht bij de gebouweigenaar. Dit wordt 
contractueel vastgelegd. Er zal enig margeverlies zijn i.v.m. lagere warmte of koude levering. Voor de kwantificering 
zie: minder warmte afname. 

7. vertraging oprichting warmtebedrijf 
In de bu-case zijn voor WKO Europapark voor twee jaar accountantskosten meegenomen. Er is vanuit gegaan dat 
deze kosten daarna gedragen worden door het Gronings Wanntebedrijf. Bij vertraging van de oprichting daarvan 
zullen deze kosten (€ 4.000,- /jr.) jaarlijks op de exploitatie drukken. Voor de kwantificering zie: hogere kosten 
exploitatie. 

8. niet doorgaan oprichting warmtebedrijf 
9. Ingeval de oprichting van het Gronings Wanntebedrijf niet doorgaat, kan de gemeente rechtstreeks participeren in 

WKO Europapark. De accountantskosten komen in dat geval 30 jaar voor rekening van WKO Europapark. 
10. hogere investeringen 

Bij een hogere (66nmalige) investering van € 100.000,- (+12,5%) daalt het rendement van de business case met 
1,4% (punt), ten gevolge van hogere kapitaalslasten, hogere onderhoudskosten en meer herinvesteringskosten. 

11. lagere vastrecht inkomsten 
Bij een lagere jaariijkse omzet, in de vorm van lagere vastrechtinkomsten van € 25.000,- per jaar (-9%) daalt het 
rendement van de business case met 6,1 % (punt). Dit betekent dat het van belang is dat er snel veel afnemers van 
koude en warmte op het systeem moeten worden aangesloten. 
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12. hogere kosten exploitatie 
Bij hogere jaarlijkse kosten van € 25.000,- per jaar (+10%) daalt het rendement van de business case 
met 5,4% (punt). Strakke sturing op kosten is gedurende de exploitatieperlode van groot belang. 

13. minder warmteafname 
Bij een lagere jaarlijkse warmteafname door afnemers van 500 GJ/jaar (-12,5%) daalt het rendement 
van de business case met 0,8% (punt). Naast de daling van inkomsten uit verkoop dalen ook de 
kosten voor productie en Inkoop. 

14. hogere kosten energie inkoop 
Bij hogere inkoopkosten van energie, met een stijging van de indexering van 2% punt, bij 
gelijkblijvende verkoopsprijzen voor warmte en koude, daalt het rendement van de business case met 
4,9% (punt). Dit is te beheersen door contractueel een koppellng aan te brengen tussen inkoop- en 
verkoopsprijzen van energie. 

FINANaELE EN PERSONELE ASPECTEN 

Financiele aspecten 

Er is een business case (over 30 jaar) uitgewerkt voor WKO Europapark, dit betreft de uitbreiding (extra 
capaciteit) van de bronnen van de WKO SoZaWe waarin is uitgegaan van - in eerste instantie - drie 
afnemers: Team4/Lefier, FC Groningen en Wolff bioscopen (Basis case 15-05-2013). Worden alle 
investeringen die nodig zijn voor het vergroten van de bronnen, de aanleg van het netwerk en van de 
installaties bij de drie genoemde afnemers (in totaal € 1.050.000,-) meegenomen in deze business case, dan 
is de uitkomst dat het rendement onvoldoende is ten opzichte van de eis van 6% en tevens leidt tot een 
negatieve NCW. 

Een benadering om de uitkomsten van de business case op langere termijn te kunnen beoordelen is om 
alleen de investeringsbijdragen die gemaakt zijn/worden ten behoeve van genoemde drie afnemers mee te 
nemen in de business case. Dit betekent dat in dit geval 57% van de investeringen in de vergroting van de 
bronnen en de aanleg van het netwerk worden meegerekend (overeenkomstig de benutte capaciteit), plus de 
volledige investeringen in de installaties bij de afnemers. In totaal komt dan € 800.000,- ten laste van WKO 
Europapark. Zowel de NCW als het rendement (7,9%) zijn in dit geval positief op basis van de 
rendementseis van 6% (Variant 1 15-05-2013). Dit impliceert dat de rest van de kosten (overige capaciteit) 
zo snel mogelijk ten laste gebracht moet worden van nieuwe te werven klanten. 

Een andere benadering van de langere termijn uitkomsten is op basis van een groeiprognose van nieuwe 
afnemers (Basis case + klant 5/6/7). Hierbij is uitgegaan van drie nieuwe kantoren die na 2, resp. 4 en 6 jaar 
aangesloten worden op het WKO netwerk, waarmee de totale capaciteit van de bronnen is benut. 

Bij de rendementseis van 6% is alleen na aansluiting van alle drie de kantoren een positieve NCW en een 
positief rendement (7,3%) te behalen. De totale investering door WKO Europapark bedraagt in deze situatie 
E 1.500.000,-. 

Tijdens de in oprichting zijnde WKO Europapark BV zullen de kosten die gemaakt moeten worden voor het 
technisch aansluiten van de klanten gedragen worden door het Waterbedrijf. Over de financiering daarvan 
zijn afspraken gemaakt in de termsheet samenwerkingsovereenkomst Europapark-WKO BV. 

Personele Aspecten: 

WBGr en Gemeente realiseren uitbreiding WKO Europapark gezamenlijk. 
Vooruitlopend op de oprichting van Gronings Warmtebedrijf met bijbehorende organisatie is het voorstel 
om ten behoeve van WKO Europapark uitbreiding de heer Jan Visser aan te wijzen als overall projectleider, 
inzake verkoop bijgestaan door T.Venema met M.Klooster. De projectleider zorgt voor Plan van Aanpak 
waarin staat hoe doelen (ontwikkeling, realisatie) in afstemming met betrokken partijen te realiseren. 
Hij zal dit voorstel voorleggen aan de stuurgroep ter goedkeuring. 

Vervolgtrajecten en producten 

Gemeente en Waterbedrijf zijn voornemens om gezamenlijk een entiteit WKO Europapark op te 
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zetten, waarin het WKO nehwerk inclusief vergroting van de bronnen en installaties bij afnemers zal 
worden ondergebracht. Deze entiteit zal het WKO netwerk exploiteren en warmte en koude gaan 
leveren aan afnemers op en rond het Europapark. 

Genoemde entiteit zal - op termijn - voor 100% over gaan naar het nog op te richten Gronings 
Warmtebedrijf. Vooruitlopend op de procedure voor de oprichting van het Gronings Warmtebedrijf, die 
naar venwachting ca. 9 maanden in beslag zal nemen, zal het Waterbedrijf de 100% aandeelhouder 
zijn van de entiteit WKO Europapark. De procedure rond de oprichting van WKO Europapark en de 
overgang van de aandelen daarvan naar het Gronings Warmtebedrijf is beschreven in een 
samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente en Watertjedrijf (Termsheet 
samenwerkingsovereenkomst Europapark WKO BV). 



[BIJLAGE 

Bijlage: Risico inschatting rekening courant WarmteStad BV 

Naam WarmteStad BV 
risico 

Onderdeel 
Ruimtelijke 

Dienst Ordening 

25% Kans op voordoen 

Structureel of Incidenteel (S/l)? 

mm max kans 

150 

250 

500 

750 

40% 30 

30% 60 

20% 75 

10% 63 

Wordset: Risico 100% 228 

Som van de interval * (S/l) 228 

Omvang van het risico 57 

De Gemeente Groningen als het Waterbedrijf verstrekken ieder een rekeningcourantfaciliteit van 
maximaal € 750.000,-. Uit de rekeningcouranten zal onder anderen de verkoopopbrengst van de 
inbreng van het wko-systeem Harm Buiterplein en de reeds aangelegde leidingen aan de 
Boumaboulevard worden betaald. 

Bij het inschatten van het risico op de te verstrekken rekeningcourant met een maximum van € 
750.000,- wordt gewerkt met bandbreedtes (intervallen). Door het hanteren van intervallen kan de 
omvang van het risico scherper worden aangegeven. Het risico wordt in euro's aangegeven in vier 
intervallen, per interval wordt een kans aangegeven. Deze inschatting geeft aan wat de kans is dat het 
risicobedrag biimen het interval vah. Vervolgens is een schatting gemaakt van de kans van optreden 
van het risico. De weging van het risico met de kans van optreden leidt tot het geschatte risicobedrag 
van € 57.000,-. 

Het risico is beperkt omdat de gemeente in het Waterbedrijf een solide partner heeft. Bovendien wordt 
de gemeente voor 50% aandeelhouder. Hiermee zit de gemeente stevig aan het roer. 


