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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw. 

Voor het project Warmtenet Noordwest kan WarmteStad aanspraak maken op European 
Local Energy Assistance (ELENA). Met deze brief stellen wij u in staat uw eventuele 
wensen en bedenkingen voor het afgeven van een bankgarantie voor deze Europese 
subsidie kenbaar te maken. 

ELENA is in het leven geroepen door de Europese Commissie om duurzame energie 
opwekking te stimuleren. Met deze Europese subsidie kan WarmteStad 90% van de nog 
te maken voorbereidingskosten vergoed krijgen, gedurende driejaar. Momenteel worden 
deze kosten nog gedekt uit het beschikbaar gestelde plankrediet. De afspraak is dat deze 
kosten ten laste komen van de nog op te richten warmteonderneming, die de 
geothermische bron en het warmtenet gaat bouwen en exploiteren. Het verkrijgen van 
ELENA kan een maximaal voordeel opleveren van € 2.070.000,-. 

Met het verkrijgen van de subsidie, kan op voorhand de business case van de 
onderneming robuuster worden gemaakt. Daarnaast helpt de Europese subsidie bij het 
verkrijgen van verdere (financiële) steun voor het project. 

WarmteStad is aanvrager van deze subsidie en sluit een contract met de Europese 
Investerings Bank (EIB). De EIB is door de Europese Commissie aangewezen om 
uitvoering te geven aan ELENA. Het contract wordt aangegaan voor een periode van drie 
jaar. De planning voor ingang van het contract is 1 april 2016. De kosten die dan gemaakt 
worden voor de inzet van extern en intern personeel en adviesopdrachten zijn dan voor 
90% subsidiabel. 
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Om te kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden van de EIB is een bankgarantie 
nodig ter hoogte van het voorschotbedrag (€1.449.000) van de subsidie. Gezien 
WarmteStad B.V. niet over voldoende eigen middelen beschikt kan de gemeente 
Groningen deze garantie afgeven. Op het moment dat de gemeente Groningen garant staat 
kan de EIB de voorfinanciering uitkeren aan WarmteStad. Vervolgens stort WarmteStad 
dit op een aparte rekening van de gemeente Groningen, die dit beheert en bevriest. Totdat 
daadwerkelijke afrekening en accountantscontrole heeft plaatsgevonden, medio 2019. 
Nadat zekerheid is verkregen over de afrekening worden de middelen overgemaakt naar 
WarmteStad / Warmtenet Noordwest. Hiermee is gegarandeerd dat het bedrag weer 
teruggestort kan worden naar de EIB in het geval de subsidie niet (volledig) wordt 
verkregen. 

Wij vragen u uw eventuele wensen en bedenkingen voor het afgeven van de bankgarantie 
voor deze subsidie kenbaar te maken. Mocht na een termijn van twee weken na deze brief 
geen wensen en bedenkingen kenbaar zijn gemaakt dan wordt de bankgarantie afgegeven. 

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen. 
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