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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

Verduurzamen van onze warmtevoorzieningen is een essentieel onderdeel om 
in 2035 een energie neutrale stad te hebben. WarmteStad speelt hierin een 
belangrijke rol. 

Uw raad heeft op 24 mei 2017 het Financieel Meerjarenplan Warmtestad 
2017-2021 (FMJP) vastgesteld. Dit plan beschrijft de investeringen, 
exploitatielasten en opbrengsten die WarmteStad op dat moment voorzag 
voor zowel haar activiteiten in het warmtenet Noordwest als in de collectieve 
Warmte Koude Opslagsystemen in Europapark, Grunobuurt en 
Ebbingekwartier. Hiermee prognosticeerde WarmteStad haar 
financieringsbehoefte en kregen de aandeelhouders duidelijkheid over de 
middelen die zij aan WarmteStad zouden moeten verstrekken. 

Voorde pijler onder het FMJP 2017-2021 van het WKO-programma is de 
financieringsbehoefte op 3.875.000 euro voor het aandeel van de Gemeente 
Groningen vastgesteld. Met het vaststellen het FMJP op 24 mei 2017 is 
tevens besloten voor de eerste jaarschijf (2017) 2.000.000 euro ter 
beschikking te stellen. De dekking voor het benodigde weerstandsvermogen 
om deze financiering te geven is destijds op 160.000 euro vastgesteld en is 
gedekt uit de algemene egalisatiereserve (AER). Dit is 8% van de uitstaande 
lening en conform het gemiddelde percentage uit het Treasury statuut. 

Er resteert voor de jaarschijven 2018-2021 voor het WKO-programma dus 
nog een toegezegde financiering aan WarmteStad van 1.875.000 euro. In mei 
2017 is aangegeven de dekking van het daarvoor benodigde 
weerstandvermogen te betrekken bij de behandeling van de 
gemeentebegroting 2018. In de begroting 2018 is dit geformaliseerd waarmee 
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er een afdoende oplossing is gevonden voor de jaarschijven na 2017 en 
waarmee we onze toezegging aan WarmteStad kunnen waarmaken. Bij het 
inrichten van Stedelijk Investeringsfonds (SIF) van 1.800.000 euro per jaar is 
geanticipeerd op deze reservering voor toevoeging aan het 
weerstandsvermogen van 150.000 euro. Dit is 8% van de voorgenomen 
lening en conform het percentage dat eerder is gehanteerd voor de jaarschijf 
2017. 

Wensen en bedenkingen 
Ons college is voornemens om: 
1. Conform het door aandeelhouders vastgestelde FMJP, onderdeel WKO. 
WarmteStad over de jaarschijven 2018 - 2021 gefaseerd financiering te 
verstrekken voor in totaal 1.875.000 euro; 
2. Het benodigde weerstandsvermogen ten behoeve van het FMJP voor de 
jaarschrijven 2018-2021 op 150.000 euro vast te stellen en te dekken uit het 
Stedelijk Investeringsfonds (SIF). 

Wij vragen uw raad wensen en bedenkingen te uiten voor 20 september ten 
aanzien van ons voornemen. De feitelijke begrotingswijziging voor het 
weerstandsvermogen is opgenomen in de tweede voortgangsrapportage 2018 
(behandeling gemeenteraad oktober). Wij zullen uw wensen en bedenkingen 
hierin meenemen. 

Tot slot. WarmteStad geeft aan regelmatig verzoeken uit de stad te krijgen om 
aanbiedingen te doen voor WKO-systemen. Ook voor WKO-systemen die 
geen onderdeel zijn van de scope zoals voorjaar 2017 in het FMJP werd 
voorzien. Soms gaat het om additionele gebouwen binnen het huidige WKO-
bedieningsgebied van WarmteStad (Europapark, Ebbingekwartier en 
Grunobuurt). En soms ook aanvragen elders in de stad. 

Wij zien dat collectieve WKO-systemen, vooral in ontwikkelingsgebieden 
van onze stad met nieuwbouw, een uitstekend alternatief is voor aardgas. Wij 
gaan eind 2018 en begin 2019 in gesprek met WarmteStad over de strategie 
en zullen deze te zijner tijd aan u voorleggen. 

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

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


