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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit 

I. het plan van aanpak Onderzoek Geothermie Noordwest vast te stellen, in het bijzonder de daarin 
opgenomen onderzoeksvragen 

II. een tijdelijke commmissie Onderzoek Geothermie Noordwest in te stellen op basis van artikel 155a 
Gemeentewet 

lil. als leden van de commissie te benoemen 
B.N. Benjamins 
M. Bolle 
D. Brandenbarg 
S.M. Brouwer 

IV. een bedrag van € 80.000,= als budget voor het onderzoek beschikbaar te stellen en deze te dekken 
uit de algemene egalisatiereserve (AER) 

V. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau te wijzigen. 

Samenvatting 
Dit raadsvoorstel is uitvoering van een door de raad aangenomen motie. De raad wordt voorgesteld in 
te stemmen met een onderzoek opgrond van artikel 155a van de Gemeentewet naar het 
geothermieproject in het noordwestelijke deel van de stad. Tot dit project werd in juni 2016 besloten om 
zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de C02 doelstellingen van de gemeente. In november 2017 
moest het worden afgeblazen vanwege negatieve adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen. Het 
financiële gevolg daarvan is een verlies van 6 miljoen gemeenschapsgeld (waarvan 3 miljoen voor de 
gemeente). Om verantwoording af te leggen aan de inwoners van de gemeente en te leren met het oog 
op de toekomst wil de raad onderzoek doen naar de gang van zaken. Belangrijkste vragen: wat zijn de 
oorzaken van het moeten staken van het geothermieproject, en in hoeverre is op het juiste moment de 
informatie die beschikbaar was verzameld, kritisch beschouwd en gedeeld, en zijn alle (nuttige) bronnen 
gebruikt voor het nemen van de verschillende beslissingen tijdens dit traject? 

B&W-besluit d.d.: n.v.t. 

Afgehandeld en naar archief Datum 



Aanleiding en doel 

In juni 2016 heeft de raad, na een lang voortra ject van onderzoek, besloten om te komen tot 
energievoorz iening d.m.v. geothermie in het noordwestel i jke deel van de stad. Daarmee wi lde de raad een 
belangri jke bi jdrage leveren aan de C02 doelstel l ingen van de gemeente. 

In november 2017 moest de raad echter besluiten om het project af te blazen, omdat de kans op het 
verkr i jgen van de benodigde vergunn ingen door het col lege als nihi l werd ingeschat mede gelet op de 
negatieve adviezen van het Staatstoezicht op de Mi jnen (SodM). Het f inanciële gevolg van het stopzetten 
van het project is een verl ies van 6 mi l joen gemeenschapsgeld (waarvan 3 mi l joen voor de gemeente). 

Dit was voor de raad aanleid ing door midde l van een mot ie de mogel i jkheden van een raadsonderzoek te 
laten verkennen. De raad achtte het van belang zich te verantwoorden naar de inwoners van de gemeente 
Groningen omt ren t de gang van zaken in heden en ver leden rondom het project. Onderdeel van die 
verantwoorde l i jkhe id was vo lgens de raad een heldere verklar ing te hebben hoe de negatieve 
oordee lsvorming door SodM tot stand is gekomen. 

Het pres id ium stelde t.b.v. deze verkenning naar de mogel i jkheden van een raadsonderzoek een 
voorbere id ingscommiss ie in. Deze commiss ie stelt nu voor te kiezen voor een onderzoek op basis van 
artikel 155a van de Gemeentewet , mede omdat op die basis alle beschikbare in format ie bij het col lege 
'gevorderd ' kan wo rden . Ook de mogel i jkhe id van een enquête (met verhoren) word t daarmee open 
gehouden. Voora lsnog acht de voorbere id ingscommiss ie dat inst rument echter niet oppor tuun . In eerste 
instantie kan het onderzoek zich beperken tot dossieronderzoek en het houden van interv iews. 

De voorbere id ingscommiss ie stelt een tweeledige doelstel l ing voor , alsmede een tweeledige hoofdvraag. 

Doelstel l ing: 
1. In kaart brengen en beoordelen van het hele traject van voorbere id ing , bes lu i tvorming en u i tvoer ing 
van het project geothermie , en op die manier ook veran twoord ing af leggen aan de burgers over het 
staken daarvan en het daarmee gepaard gaande verl ies van mi l joenen euro's 

2. Leren van het ver leden met het oog op de toekomst , e.e.a. te vertalen in aanbevel ingen voor de raad 

Hoofdvraag: 
1. Wat zijn de oorzaken van het moeten staken van het geothermie-project? 
2. In hoeverre hebben we (= raad, col lege, gemeentel i jke organisat ie, WarmteStad) op het juiste m o m e n t 
de in format ie die beschikbaar was verzameld, krit ische beschouwd en gedeeld, en alle (nutt ige) bronnen 
gebruikt voor het nemen van de verschi l lende besl issingen t i jdens dit traject ? 
Kader 

De mot ie Raadsonderzoek afblazen aardwarmtepro jec t (29/11/17) vo rmt het kader voor dit voorste l . Voor 
de u i tvoer ing ervan gelden de art ikelen 155a ev van de Gemeentewet als kader. 

Argumenten en afwegingen 

Voor de fo rmu le r ing van doelstel l ing en hoofdvraag is ui tgegaan van de tekst van de mot ie. Ook zijn de 
woordvoer ingen t i jdens de verschi l lende debatten over geothermie in de maand november 2017 
bestudeerd (een samenvat t ing van deze bi jdragen is b i jgevoegd). Ook is een concept-insteek voor het 
raadsonderzoek aan de fracties voorge legd met verzoek o m reactie; op basis van de b innengekomen 
reacties zijn nog kleine aanpassingen verr icht. Voor een nadere onderbouwing zie b i jgevoegd Plan 
van Aanpak, dat ter vaststel l ing wo rd t voorge legd. Aan het col lege van B&W is conform de mot ie gevraagd 
in hoeverre men op basis van opgestelde concepten dubbel ingen voorzag met de zelf voo rgenomen 
verkenning. Het col lege geeft aan de kans op dubbe l ingen klein te achten, en geeft verder nog een aantal 
adviezen mee voor het vervo lg , die meegegeven kunnen wo rden aan de onderzoekscommissie (zie 
b i jgevoegde mai l - cq. br iefwissel ing). 

IVIaatschappelijk draagvlak en participatie 

n.v.t. 



Financiële consequenties 

De kosten van het onderzoek worden geraamd op € 80.000,=. Binnen het budget van de raad is hiervoor 
geen dekking aanwezig. Voorgesteld wordt de kosten ten laste van de algemene egalisatiereserve (AER) te 
brengen. De AER is onderdeel van het beschikbaar weerstandsvermogen. Een beroep op het 
weerstandsvermogen heeft een klein nadelig effect op de ratio weerstandsvermogen. 
Met de begrotingswijzging worden de middelen overgeheveld van de AER naar het programma 12 (College, 
raad en gebiedsgericht werken). 

BegrotingsHijiiging 2018 
InsteDen onderzoek Geothemiie Nooidwest 

Betrokken dircctic(s) 
Naam v(ytrstcl 
Besluitvorming (orgaan + datum) 
Incidcniccl / Structureel 
Soort wij/iging 

Griffie 
Instellen onderzoek Geothermie Noordwesl 
Raad 

ExploilatK 

Financiële begrolingswijdging Bedraften x l.OtX) euro 

Dfelpr()grainnia Programma Directie 
Saldo voor 

1/S Lasten Baten res. mul. Toev.res. Ontlr. res. 
Saldo na 
rt's. mul. 

12.1 College en Raad 12. College, raad en gebiedsgericht werken Bestuur I 80 -80 -80 
12.1 College enRaaJ 12. CoBegc. raad en gebiedsgericht werken Conccmposten I 0 SO Wl 
<Dee lprogramma> <Programma> <Org onderü.> I 0 0 
<Deelprogramma> <Programnia > <Org. ondcrd. > I 0 0 
<Dc e liwogramma> <Pro!:rainnia> •^Oii: onJerd.> 1 0 II 
<Dcclprogramma> <Projgramma > <Org. onderd. > I 0 0 

TOTALEN BEGROTINGSWUZIGING 80 0 -80 0 SO 0 

Inhoudelijk ttH'lli luitii; up tic /j('.yrf'm;.t.'.VHt/-;,i.'m,t̂  
Met deze bef;rotinf;s\i ijzii^ini; Horjt € HO.iHH) incidenteel heschikbaar gesteld voor het uiti'tieren van een onderzoek op ̂ rond van artikel l.'iSa 
Gemeentenet naar het geothemiieproject noitrdnest. De kosten van ff«I.IX>ll worden ten la.Me van de Alueniene eitaliiatieresene (AERlitehracht 

Overige consequenties 

n.v.t. 

Vervolg 

De uitvoering wordt als volgt gedacht: 

Fasering 
Besluitvorming raad 
Keuze externe onderzoeker(s) / onderzoeksbureau 
Dossieronderzoek 
Interviews 
Analyse en opstellen eindrapportage 
Aanbieden rapport aan raad / presidium 
Behandeling in de raad 

Tijd 
31 januari 2018 

Februari 2018 
Maart 2018 
April 2018 

Mei 2018 
Juni 2018 
Juli 2018 

Lange Termijn Agenda 

De behandeling van de resultaten van het raadsonderzoek kan voor juli 2018 op de LTA worden gezet. 

Bijlagen: 
1. Plan van Aanpak 
2. Motie Raadsonderzoek afblazen aardwarmteproject 
3. Samenvatting bijdragen debatten geothermie november 2017 
4. Verordening regelende het onderzoek door de raad 
5. Brief aan college d.d. 13 december 2017 (Raadsonderzoek Geothermie - voorkomen dubbelingen) 
6. Mail aan college d.d. 11 januari 2017 (Verzoek voorbereidingscommissie...) 
7. Brief van college d.d. 17 januari 2017 (Raadsonderzoek Geothermie) 



BIJLAG: 

Plan van aanpak 
Onderzoek Geothermie Noordwest 

Inhoud 

1. Inleiding en verantwoording 1 

2. Omschrijving van het onderwerp van onderzoek door de raad 2 

3. Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen 3 

4. Vorm van het onderzoek 4 

5. Voorstel voor inrichting van het onderzoek 5 

6. Omvang en verdeling van taken voor de commissieleden 6 

7. Wenselijke ondersteuning en de benodigde interne en externe capaciteit 6 

8. Communicatie - en informatieprotocol van de onderzoekscommissie 7 

9. Geheimhoudingsaspecten 8 

10. Onderzoeksbegroting 8 

1. Inleiding en verantwoording 

In zijn vergadering van 29 november 2017 heeft de raad, besprekende het raadsvoorstel 
Vervolgtraject Geothermie, de motie Raadsonderzoek afblazen aardwarmteproject aangenomen met 
als besluittekst: 

de griffier te verzoeken om de raad te adviseren over een planning, mogelijkheden, voor- en 
nadelen en de meest geëigende vorm van een onderzoek onder begeleiding van de raad 
de griffier te verzoeken het college daarbij te raadplegen ten einde dubbelingen met de 
aangekondigde verkenning te voorkomen en rekening te kunnen houden met het 
vervolgtraject Geothermie 
het presidium te verzoeken een commissie bestaande uit raadsleden te benoemen die, met 
in achtneming van het bovenstaande, in januari 2018 een voorstel doet voor een 
inhoudelijke onderzoeksopzet en de samenstelling van een eventuele uitvoeringscommissie 

Het presidium heeft op 6 december 2017 besloten een voorbereidingscommissie in te stellen. Deze 
bestaat uit mevrouw S.M. Brouwer en de heren Benjamins, Bolle en Brandenbarg. De commissie 
heeft de heer Benjamins aangewezen als voorzitter. Vanuit de griffie wordt de commissie 
ondersteund door de heren Dashorst en Meijer. 



Op 13 december 2017 is de commissie voor het eerst bij elkaar geweest. Er is gesproken over de 
planning, de interpretatie van de motie, de mogelijke onderzoeksvragen en de vorm van het 
onderzoek. Besloten is de raadsfracties een concept-insteek voor het raadsonderzoek voor te 
leggen, met de interpretatie van de motie en de doelstelling, hoofdvraag, thema's, ijkmomenten en 
periodes voor het onderzoek, en de vraag of de commissie hiermee alles in beeld heeft. Hetzelfde 
document is ook naar het college gezonden met de vraag om op zeer korte termijn in te gaan op de 
door het college aangekondigde verkenning en eventuele dubbelingen die men op basis van de 
concept-insteek voorziet. 

Vijf fracties (D66, SP, PvdA, GroenLinks en VVD) hebben een reactie op de concept-insteek gestuurd, 
de eerste drie in hoofdlijnen positief, de laatste twee kritisch. De kritiek spitste zich toe op de vraag 
of wel gekozen moet worden voor een onderzoek dóór de raad (of alleen onder begeléiding van de 
raad), en of het onderzoek zich met name op het verleden zou moeten richten, of toch ook (of 
misschien wel juist) op de toekomst. Namens het college kwam de mededeling dat het niet zou 
lukken om binnen de gevraagde termijn met een reactie te komen. 

Op 20 december 2017 heeft de commissie zich over de reacties gebogen en besloten om, met 
enkele aanpassingen, in de richting van de concept-insteek verder te werken. Voor de onderbouwing 
van e.e.a. zie men het vervolg van dit Plan van Aanpak. De griffie kreeg de opdracht om een 
concept-raadsvoorstel inclusief plan van aanpak op te stellen op basis van de besprekingen. 

Op het verzoek aan het college ontving de voorbereidingscommissie - na een gesprek tussen de 
voorzitter en de desbetreffende wethouder - een reactie op 17 januari 2018. Hierin geeft het college 
aan dat "de kans op dubbelingen met onze verkenning naar de toekomst klein is". Verder geeft het 
college enkele adviezen die meegenomen kunnen worden door de onderzoekscommissie. Voor de 
correspondentie met het college zie de bijlagen. 

2. Omschrijving van het onderwerp van onderzoek door de raad 

In juni 2016 heeft de raad, na een lang voortraject van onderzoek, besloten om te komen tot 
energievoorziening d.m.v. geothermie in het noordwestelijke deel van de stad. Daarmee wilde de 
raad een belangrijke bijdrage leveren aan de C02 doelstellingen van de gemeente. 

In november 2017 moet de raad echter besluiten om het project af te blazen, omdat de kans op het 
verkrijgen van de benodigde vergunningen door het college als nihil wordt ingeschat mede gelet op 
de negatieve adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Het college geeft aan deze 
negatieve adviezen tot de zomer 2017 niet te hebben zien aankomen, maar schrijft e.e.a. toe aan de 
sterk aan veranderingen onderhevige (landelijke) bestuurlijke omgeving waarin het project tot 
wasdom moest komen: de versteviging van de toezichthoudende rol van het SodM m.n. op het punt 
van veiligheidsborging t.g.v. een wetswijziging per 1/1/17, de pas onlangs op gang komende 
ontwikkeling van normen, procedures en criteria binnen de geothermiesector en de dubbele positie 
van het SodM als adviseur en toezichthouder. Het financiële gevolg van het stopzetten van het 
project is een verlies van 6 miljoen gemeenschapsgeld (waarvan 3 miljoen voor de gemeente). 

Tegelijk met het afblazen van het project besluit de raad op voorstel van het college dat er 
gewerkt moet worden aan een Business Case voor een alternatieve duurzame warmtebron voor 
het warmtenet Noordwest, alsmede aan de realisatie van een tijdelijke warmte-opwekvoorziening. 
Ondertussen moeten de mogelijkheden voor geothermie in Groningen voor de toekomst open 
gehouden worden en moet het college verkennen of en welke opties er nog zijn voor geothermie in 
Groningen op de lange termijn. 



Daarnaast is de hele gang van zaken rond het moeten staken van het project voor de raad aanleiding 
de mogelijkheden van een raadsonderzoek te laten verkennen. De raad acht het van belang zich te 
verantwoorden naar de inwoners van de gemeente Groningen omtrent de gang van zaken in heden 
en verleden rondom het project. Onderdeel van die verantwoordelijkheid is een heldere verklaring 
te hebben hoe de negatieve oordeelsvorming van SodM tot stand is gekomen. 

In bovenstaande alinea's is zo dicht mogelijk aangesloten bij de tekst van de motie Raadsonderzoek 
afblazen aardwarmteproject, alsmede bij de tekst van het raadsbesluit Vervolgtraject geothermie. 
Op basis hiervan kan als onderwerp van onderzoek geformuleerd worden: 

de gang van zaken die geleid heeft enerzijds tot de keuze voor het geothermieproject 
(verleden), anderzijds tot het afblazen daarvan (heden), dat laatste inclusief de 
totstandkoming van de negatieve oordeelsvorming door SodM 

Als belangrijkste reden voor het onderzoek geldt volgens de motie 

verantwoording naar de inwoners van de gemeente 

Naast de tekst van de motie heeft de voorbereidingscommissie ook het debat over raadsvoorstel en 
motie bestudeerd, alsmede enkele daaraan voorafgaande debatten over dezelfde kwestie. Een 
samenvatting van de bijdragen van de verschillende fracties tijdens deze debatten is als bijlage bij 
dit plan van aanpak gevoegd. Hoewel er duidelijke verschillen zitten tussen de bijdragen, geven 
deze geen aanleiding tot een andere interpretatie van de motie dan hierboven vermeld. 

3. Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen 

Op basis van bovenstaande onderwerpsomschrijving komt de voorbereidingscommissie tot de 
volgende tweeledige doelstelling voor het onderzoek: 

1. In kaart brengen en beoordelen van het hele traject van voorbereiding, besluitvorming en 
uitvoering van het project geothermie, en op die manier ook verantwoording afleggen 
aan de burgers over het staken daarvan en het daarmee gepaard gaande verlies van 
miljoenen euro's 

2. Leren van het verleden met het oog op de toekomst, e.e.a. te vertalen in aanbevelingen 
voor de raad 

De tweede doelstelling komt niet rechtstreeks uit de motie, maar is wel breed genoemd tijdens het 
laatste debat. Verschillende fracties hebben zelfs geopperd dat het onderzoek niet alleen op het 
verleden maar ook op de toekomst zou moeten richten: hoe staat de sector ervoor, wat is er nodig 
om evt. verder te kunnen met geothermie, en in hoeverre is WarmteStad toegerust om zijn taak uit 
te kunnen voeren, gelet op de kritiek van SodM op de organisatie van WarmteStad? De 
voorbereidingscommissie constateert echter dat een expliciet toekomstgerichte insteek niet in de 
motie terecht is gekomen, en is ook van mening dat een dergelijke insteek bij voorbaat teveel zou 
overlappen met de door het college aangekondigde verkenning. De scope van het 
raadsonderzoek moet op het verleden liggen, maar wel met het uitdrukkelijke doel om van de 
bevindingen te leren voor de toekomst. 



Naast een tweeledige doelstelling heeft de voorbereidingscommissie ook een tweeledige 
hoofdvraag voor het onderzoek geformuleerd: 

1. Wat zijn de oorzaken van het moeten staken van het geothermieproject? 
2. In hoeverre hebben we (= raad, college, gemeentelijke organisatie, WarmteStad) op het 

juiste moment de informatie die beschikbaar was verzameld, kritisch beschouwd en 
gedeeld en alle (nuttige) bronnen voor het nemen van de verschillende beslissingen 
tijdens dit traject? 

Hierbij kunnen verschillende invalshoeken gekozen worden en thema's aan de orde komen. De 
voorbereidingscommissie noteert de volgende, op basis van de diverse debatten; het is aan de 
onderzoekscommissie om ze desgewenst aan te vullen dan wel te voorzien van onderzoeksvragen: 

a. Ligging naast het Groninger gasveld 
b. Ontwikkelingen in de sector 
c. Rol SodM lopende het proces (vgl met andere vergelijkbare geothermieprojecten in het land) 
d. Kritiek op TLS 
e. Verschil SodM - WarmteStad inzake slagingskans 
f. Kritiek op kwaliteit eerdere rapporten en verschil van mening over SRA 
g. Kritiek op kwaliteit WarmteStad 
h. Risicobesef bij gemeente 
i. Onderlinge verwachtingen en communicatie 

Ten behoeve van een zekere periodisering noteert de voorbereidingscommissie de volgende 
iikmomenten rond het geothermieproject: 

2010 aanvraag concessievergunning 
2011 uitvoeringsprogramma Groningen geeft energie 
2012 warmtevisie 

- 2013/2014 onderzoeksfase 
2015 kader en plankrediet (voorafgegaan door studiereis raad) 
2016 investeringsbesluit (voorafgegaan door expertmeeting raad) 

Op basis hiervan kunnen de volgende periodes worden onderscheiden: 
- 2010-2014 voorfase 

2015 - 2016 besluitvormingsproces 
2 0 1 6 - heden vervolgproces 

4. Vorm van het onderzoek 

In het dictum van de motie wordt gesproken over een onderzoek onder begeleiding van de raad, 
terwijl de titel van de motie spreekt over een'raadsonderzoek'. Duidelijk is dat het onderzoek 
zelf niet door de raad of raadsleden zal worden verricht, maar uitbesteed zal moeten worden aan 
professionele onderzoekers. Toch lijkt het de voorbereidingscommissie niet verstandig om ervoor te 
kiezen de aan te stellen commissie uit de raad aan de duiden als'begeleidingscommissie', zoals door 
één van de fracties is gesuggereerd. Er valt hier een vergelijking te trekken met de werkwijze van 
de Rekenkamercommissie (RKC). Ook de RKC besteedt de meeste onderzoeken uit aan een 
onderzoeksbureau, maar dat neemt niet weg dat de RKC zelf verantwoordelijk is voor het rapport, de 
conclusies en de aanbevelingen. Zo zou ook hier de (commissie uit de) raad zelf verantwoordelijk 
moeten blijven voor de formulering van de kaders, de onderzoeksvragen en uiteindelijk ook de 
politiek/bestuurlijke vertaling van de conclusies. De term 'onderzoekscommissie' lijkt daarom ook het 
meest adequaat. 



De voorbereidingscommissie heeft op basis van de onderzoeksvragen stilgestaan bij de vorm van 
het onderzoek. Is een onderzoek op basis van artikel 155a Gemeentewet noodzakelijk of kan 
volstaan worden met een lichtere variant? Gelet op het onderwerp, de vragen die beantwoord 
moeten worden en de beroering die het onderwerp heeft veroorzaakt stelt de commissie voor om 
wel te kiezen voor een onderzoek op basis van artikel 155a Gemeentewet. Een belangrijk voordeel 
van zo'n onderzoek is dat de onderzoekscommissie de ruimte heeft om alle informatie bij het college 
te 'vorderen' en om eventueel verhoren onder ede af te nemen. 

Ter gelegenheid van het vorige raadsonderzoek (verzelfstandiging openbaar onderwijs) is destijds 
een Verordening regelende het onderzoek door de raad opgesteld. Deze verordening is nog altijd 
geldend en van toepassing op onderzoeken op basis van artikel 155a tot en 155f van de 
Gemeentewet. De verordening is als bijlage bijgevoegd. 

In de verordening (art. 2) wordt bepaald dat de raad bij het besluit tot het houden van een 
onderzoek duidelijk dient aan te geven of het in het betreffende geval om een dossieronderzoek 
gaat, of dat het een onderzoek met enquête betreft. Bij een dossieronderzoek kunnen, indien nodig 
of gewenst, deskundigen worden gehoord; bij een onderzoek met enquête is sprake van het 
verhoren van getuigen. De voorbereidingscommissie ziet vooralsnog geen meerwaarde in het 
verhoren van getuigen. Zij stelt daarom voor vooralsnog te kiezen voor een dossieronderzoek, met 
dien verstande dat de onderzoekscommissie cq. het in te schakelen onderzoeksbureau wel alle 
ruimte krijgen tot het houden van interviews met betrokkenen; als in de verordening gesproken 
wordt over het 'horen van deskundigen' wordt de term 'deskundigen' dus breed geïnterpreteerd, 
hieronder vallen ook raads- en collegeleden, alsmede betrokken ambtenaren en medewerkers van 
WarmteStad; ook zal de onderzoekscommissie vanzelfsprekend graag in gesprek komen met 
vertegenwoordigers van SodM. Het verschil met 'verhoren' betreft het karakter en de 
verslaglegging van de gesprekken: de interviews worden in beslotenheid gehouden en de verslagen 
worden niet aan het openbare deel van het onderzoeksrapport toegevoegd. 

5. Voorstel voor inrichting van het onderzoek 

Om tot beantwoording van de vragen te komen, onderscheidt de voorbereidingscommissie 
meerdere fasen: 

1. Dossieronderzoek 
2. Interviews, ter aanvulling van de informatie uit het dossieronderzoek 
3. Analyse en opstellen eindrapport: feitenreconstructie, analyse, conclusie, aanbevelingen 

Tussen de tweede en de derde fase zal moeten worden bezien of - zoals boven gemeld- toch 
nog verhoren nodig worden geacht. Als hiervan sprake is, zal eerst het presidium worden 
geconsulteerd; vervolgens zal een protocol voor openbare verhoren moeten worden opgesteld. 

De voorbereidingscommissie is van oordeel dat voor het totale onderzoek (dus alle genoemde 
fasen) externe ondersteuning wenselijk is. Over de aard daarvan volgt later meer. 



Fasering Tijd 
Besluitvorming raad 31 januari 2018 
Keuze externe onderzoeker(s) / Februari 2018 
onderzoeksbureau 
Dossieronderzoek Maart 2018 
Interviews April 2018 
Analyse en opstellen eindrapportage Mei 2018 
Aanbieden rapport aan raad / presidium Juni 2018 
Behandeling in de raad Juli 2018 

Mocht lopende het onderzoek toch besloten worden tot het organiseren van verhoren, dan zal 
de planning moeten worden aangepast. 

6. Omvang en verdeling van taken voor de commissieleden 

De voorbereidingscommissie stelt voor een commissie in te stellen. De leden moeten voldoende tijd 
beschikbaar hebben (gedurende bepaalde periodes zal het onderzoek extra tijd vragen), geen 
woordvoerder zijn geweest op het dossier, en waar mogelijk enige ervaring en affiniteit met 
onderzoek hebben. Voor de continuïteit lijkt het raadzaam hiervoor de vier leden van de 
voorbereidingscommissie te benoemen. 

De onderzoekscommissie draagt de verantwoordelijkheid voor het onderzoek (proces, inhoud en 
kwaliteit), ook als bepaalde taken worden uitbesteed (zie volgende paragraaf). 

De commissie: 
definieert de vraagstelling op basis van dit plan van aanpak 
laat dossieronderzoek uitvoeren 
houdt interviews (min. twee commissieleden per interview) 
leidt (indien daartoe wordt besloten) de verhoren 
laat een rapportage opstellen 
trekt conclusies en formuleert aanbevelingen 
presenteert het rapport aan de raad en beantwoordt evt. vragen van de raad over het 
eindrapport 

7. Wenselijke ondersteuning en de benodigde interne en externe capaciteit 

De onderzoekscommissie wordt in de dagelijkse werkzaamheden bijgestaan door de griffier of één 
van de raadsadviseurs als secretaris van de commissie. Daarnaast kunnen overige medewerkers van 
de griffie van tijd tot tijd worden betrokken bij het onderzoek. 

De voorbereidingscommissie acht het noodzakelijk dat voor het feitelijke onderzoekswerk externe 
ondersteuning wordt aangetrokken (onderzoeker(s) cq. onderzoeksbureau). Gezien de vraagstelling 
moet hierbij in eerste instantie niet gedacht worden aan onderzoekers of bureaus met expertise 
op het gebied van geothermie, maar aan bestuurskundige expertise. Het kan wel zijn dat lopende 
het onderzoek daarnaast (bijv. met het oog op beantwoording van enkele deelvragen) toch 
inschakeling van expertise op het gebied van geothermie wenselijk wordt geacht. 

Om extra druk op de griffie door dit onderzoek zoveel mogelijk te beperken stelt de 
voorbereidingscommissie voor om de externe ondersteuning ook zoveel mogelijk te belasten met 
de logistieke organisatie en de verslaglegging. 



Ondersteuning door de griffie 
• bewaken tijdpad 
• beleggen vergaderingen onderzoekscommissie 
• verslaglegging vergaderingen onderzoekscommissie 
• advisering t.a.v. uitwerking onderzoeksopzet en -vraagstelling 
• advisering t.a.v. programma van eisen externe ondersteuning 
• advisering t.a.v. ambtelijke en bestuurlijke organisatie en processen 
• (advisering t.a.v.) gewenste interne en externe communicatie 
• Algemeen inhoudelijke ondersteuning van de commissie gaande het traject (klankbord) 

Ondersteuning door externen 
• (laten) verzamelen en archiveren dossier 
• dossieronderzoek 
• Logistieke organisatie interviews 
• Opstellen interviewprotocol, hoor - en wederhoorprocedure 
• Opstellen gespreksleidraad en vraagplan interviews (en evt. verhoren) 
• Ondersteuning van commissie bij interviews (laten) notuleren van interviews 
• Penvoering eindrapportage 

Mocht de onderzoekscommissie alsnog besluiten, na consultatie van het presidium, tot het houden 
van openbare verhoren, dan zal ook hier externe ondersteuning voor nodig zijn. In het offertetraject 
zal hier wel naar worden gevraagd. 

8. Communicatie - en informatieprotocol van de onderzoekscommissie 

Het besluit tot het instellen van het onderzoek, het type onderzoek, de omschrijving van het 
onderzoek en de samenstelling van de commissie worden openbaar gemaakt. Daarbij wordt 
tevens opgenomen dat degene die over informatie denkt te beschikken die van belang kan zijn 
voor het onderzoek, wordt uitgenodigd zicht te melden bij de voorzitter van de commissie. 
Wijzigingen in de omschrijving van het onderwerp van onderzoek en beëindiging van het 
onderzoek worden bekend gemaakt. 

Het communicatie-en informatieprotocol is als volgt: 
• de commissie verstrekt lopende het onderzoek geen informatie tenzij dit in het belang 

van het onderzoek is 
• eventuele mediacontacten verlopen via de voorzitter van de commissie die als 

woordvoerder zal optreden 
• de vergaderingen van de onderzoekscommissie zijn in beginsel niet openbaar 
• openbare verhoren - indien daartoe wordt besloten - zijn vrij toegankelijk 
• van openbare vergaderingen wordt door de voorzitter openbare aankondiging gedaan 
• de leden stellen derden niet op de hoogte van de inhoud van de verkregen informatie 
• de leden nemen deel aan de onderzoekscommissie zonder last of ruggespraak 
• het eindrapport is openbaar tenzij bijvoorbeeld om redenen van een onevenredige 

benadeling van personen door de commissie besloten wordt delen van het rapport niet 
openbaar te maken 

• de verordening betreffende onderzoek door de raad is onverkort van toepassing 



9. Geheimhoudingsaspecten 

De leden van de commissie en de betrokken medewerkers van de griffie en eventuele andere 
betrokken medewerkers van de gemeente (inclusief ingehuurde externen) hebben 
geheimhoudingsplicht m.b.t. de aan hen verstrekte informatie. De onderzoekscommissie bepaalt 
hoe lang en m.b.t. welke documenten de geheimhouding geldt. 

10. Onderzoeksbegroting 

De kosten van het onderzoek worden begroot op Euro 80.000,=. 

Dit bedrag is totstandgekomen op basis van schattingen t.a.v. extern onderzoek 
(dossieronderzoek, interviews, analyse en rapportage), werk- en vergaderkosten (w.o. 
verslaglegging), kosten voor communicatie en publicatie, mogelijke kosten voor het inschakelen 
van deskundigen op het gebied van geothermie, mogelijke kosten voor het deels vervangen van 
ingeschakelde griffiemedewerkers, en onvoorziene kosten. 
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Motie Raadsonderzoek afblazen aardwarmteproject 

De gemeenteraad van Groningen bijeen op woensdag 29 november 2017 besprekende het 

raadsvoorstel Vervolgtraject Geothermie 

Constaterende dat: 

De raad op 08-06-2016 besloten heeft de voorbereidingen ter hand te nemen om te komen 

tot energievoorziening door middel van aardwarmte in het noordwestelijk deel van de stad 

De raad daarmee een belangrijke bijdrage wil leveren in de C02 doelstellingen van de 
gemeente; 

In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om nu af te zien van aardwarmte als energiebron 

van het in ontwikkeling zijnde warmtenet; 

Als reden voor het nu niet verder ontwikkelen van aardwarmte wordt aangegeven dat de 
kans op het verkrijgen van de benodigde vergunningen als nihil wordt ingeschat mede 
ingegeven door negatieve adviezen van het Staatstoezicht op de mijnen. 

Het college aangeeft tot de zomer van 2017 geen aanleiding te hebben gehad het 
negatieve advies van het SodM te zien aankomen; 

De gemeenteraad in de voorbereiding om te komen tot het raadsbesluit in juni 2016 en in 

de periode daarna nauw betrokken is geweest in de meningsvorming rondom de 

veiligheids- en financiële aspecten van het aardwarmteproject; 

Het financiële gevolg van het stopzetten een verlies van 6 miljoen gemeenschapsgeld 
bedraagt waarvan 3 miljoen voor de gemeente en 3 miljoen voor het Waterbedrijf. 

Het college wil verkennen of en welke opties er nog zijn voor Geothermie in Groningen op 
de lange termijn. 

Overwegende dat: 



Het college en raad doordrongen waren en zijn van de (on-) mogelijkheden van het 

aardwarmte project in technisch, seismologische financiële en regelgevingszin; 

Het college de oorzaak van de teloorgang van het project toeschrijft aan de sterk aan 

veranderingen onderhevige (landelijke) bestuurlijke omgeving waarin het project tot 

wasdom moest komen: de versteviging van de toezichthoudende rol van het SodM met 

name op het punt van veiligheidsborging ten gevolge van een wetswijziging per 1 januari 

j l . , de pas onlangs op gang komende ontwikkeling van normen, procedures en criteria 

binnen de geothermie sector en de dubbele positie van het SodM als adviseur en 

toezichthouder; 

De raad het van belang acht zich te verantwoorden naar de inwoners van de gemeente 
Groningen omtrent de gang van zaken in heden en verleden rondom het project; 

Onderdeel van die verantwoordelijkheid is een heldere verklaring te hebben hoe de 
negatieve oordeelsvorming tot stand is gekomen; 

Besluit: 

De griffier te verzoeken om de raad te adviseren over een planning, mogelijkheden, voor-

en nadelen en de meeste geëigende vorm van een onderzoek onder begeleiding van de 

raad; 

De griffier te verzoeken het college daarbij te raadplegen ten einde dubbelingen met de 

aangekondigde verkenning te voorkomen en rekening te kunnen houden met het 

vervolgtraject Geothermie; 

Het presidium te verzoeken een commissie bestaande uit raadsleden te benoemen die, met 
in acht neming van het bovenstaande, in januari 2018 een voorstel doet voor een 
inhoudelijke onderzoeksopzet en de samenstelling van een eventuele 
uitvoeringscommissie. 
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[BIJUGÈ] 

Samenvatting bijdragen debatten geothermie november 2017 
Mogelijke vragen voor onderzoek geothermie 
NB vragen op 15/11 waren nog m.n. vragen aan college, nog niet gericht op onderzoek 

D66 
22/11 

29/11 

SP 
15/11 

22/11 

29/11 

Hoe komt het dat het slagingspercentage van ruim 90% naar 12,5% is gegaan? Welke 
ontwikkelingen in de sector hebben hieraan bijgedragen? 
Hoe voorkom je dat zolang wordt doorgegaan met niet-geaccordeerde berichten of 
communicatie in de wandelgangen? 

In gezamenlijkheid leren van afgelopen periode en in gezamenlijkheid de volgende 
stappen zetten 
Gaat niet om de schuldvraag maar om de toekomst 

Er moet duidelijkheid komen in de welles-nietes discussie tussen college en SodM 
Had het college vanaf 2015 tot aan afgelopen zomer niet kunnen zien aankomen dat de 
kansen van het project gaandeweg kleiner werden? 
Is het college bestuurlijk betrokken geweest om de ambtelijke organisatie door het 
aardwarmtemoeras te leiden? 
Was de kritiek van SodM op de TLS en de kans op bevingen van bijna 90% op 27/9 wel of 
niet bekend bij de organisatie van WarmteStad en/of het college? 
Heeft het college voldoende leiding gegeven en de raad juist geïnformeerd, gaf het 
college wel voldoende leiding aan dit project? 

Heeft het college in de wetenschap van de moerassigheid van de aardwarmtewereld de 
juiste beslissingen genomen op grond van de juiste inschattingen? 
Heeft de gemeenteraad als controlerend orgaan namens de bevolking haar rol 
waargemaakt? 
De jaren voor afgelopen zomer zijn belangrijk. Nog weinig licht geworpen op deze 
duistere periode. Nog veel welles - nietes. 
Uit de presentatie van SodM op 28 augustus 2017 blijkt dat SodM wel degelijk normen 
hanteert. Hoe kan de gemeente zeggen dat dit niet zo is? 
Waar komt het verschil in slagingskans tussen SodM en Wamtestad vandaan? 
Waarom is tot voor kort niet gereageerd op het verzoek van SodM een risicoanalyse uit 
te voeren? Dat verzoek werd al vanaf augustus 2016 met enige regelmaat gedaan. Had 
het eerder aanleveren van zo'n risicoanalyse niet veel eerder de zorgen van SodM aan 
het licht gebracht? 
Heeft de raad op basis van alle verstrekte informatie wel voldoende een goede mening 
gevormd en daarover weloverwogen besloten? 

Er moet een klip en klaar antwoord komen op de vraag hoe het zover heeft kunnen 
komen 
Heeft de raad haar controlerende rol de afgelopen jaren op de best mogelijke manier 
ingevuld? 
Welke lessen trekken we uit de gang van zaken? 
Heeft het wel zin om nadere verkenning te doen naar geothermie; als Zernike niet kan, 
waarom dan in de Wijert wel? 



PvdA 
15/11 

Volgens college heeft veiligheid altijd voorop gestaan; hoe kan het dan dat de koers van 
het college op 27/9 vasthouden aan geothermie is, terwijl het college wist dat het TLS 
systeem niet deugde? 

Is het college zich ervan bewust dat de raadscommissie op 27/9, staande de vergadering 
de stekker uit het project had getrokken als wij hadden geweten van het niet 
functionerende TLS systeem en dat het proces dan wel degelijk anders was verlopen? 
Is het college bekend met het feit dat voor bijna alle fracties het TLS systeem de reden is 
geweest om in te stemmen met geothermie in Paddepoel? 

22/11 
• de fractie is voor een onderzoek en sluit zich aan bij de door de VVD geformuleerde 

uitgangspunten. 
29/11 

• onderzoek naar oorzaak van het misgaan van het project 
• op hoofdlijnen 
• hoe kan het dat SodM twee jaar als sparringpartner optreedt en vervolgens met 

negatieve adviezen komt? 
• Onderzoek zijn we aan inwoners verplicht 

GroenLinks 
15/11 

• Kan het college een verklaring geven waarom het SodM pas zo laat kwam met de recente 
kritiek? 

22/11 
• Sluit zich aan bij de opmerkingen van de VVD wat betreft de richting van het onderzoek. 

29/11 
Hoe staat de sector ervoor? Welke informatie is nog nodig en welke spelregels komen er 
straks op tafel? 

VVD 
15/11 

• Waarom heeft het college de raad niet eerder, bijvoorbeeld bij de presentatie op 27 
sep-tember, verteld dat SodM oordeelde dat: 

O de kans van slagen 12,25% was? 
O cruciale onderzoeken van Warmtestad naar de ondergrond deels 
tegenstrijdig zijn en op onderdelen rammelen? 
O het ontbreken van een aardbevingsdeskundige in het projectteam zorgelijk 
zou zijn? 
O het systeem dat waarschuwt als de winning van aardwarmte bevingen dreigt 
te veroorzaken lang niet altijd zou werken? 

• Hoe definitief en formeel was bovenstaand oordeel van SodM? En hoe concreet 
waren de twijfels van SodM vanaf maart tot 13 juli? 
• Zijn er na 28 augustus en na de raadsessie van 27 september nog uitgaven gedaan die 
met het perspectief van stoppen met geothermie onnodig zijn geweest? 
• Hoe kijkt het college nu terug op haar eigen besluitvormingsproces met betrekking 
tot geothermie 
• Is het college alles overziend, van mening dat de raad op een goede manier is 
geïnformeerd over het geothermie project? 



22/11 
• Welke verwachtingen waren er tussen SodM en WarmteStad over eikaars functie in het 

proces? Hoe moet je in de toekomst met SodM omgaan in dubbele rol als adviesgever en 
toezichthouder? 

• In hoeverre is WarmteStad toegerust en kwalitatief sterk genoeg om de rest van het 
traject te kunnen doen? 

• Wat betekent dit voor geothermie in het algemeen? 
• (Met college en raad samen nagaan hoe je het beste tot een antwoord op deze vragen 

kunt komen) 
29/11 

• Geen schuldvraag, maar afleggen van verantwoording aan de bevolking 
• Qua informatievoorziening valt college niet zoveel te verwijten 
• Kijken naar kritiek van SodM op WarmteStad: in hoeverre is WarmteStad toegerust om 

zijn taak uit te kunnen voeren? Hoe is relatie nu met SodM? 
• Doel van onderzoek is om goed vervolg te kunnen geven in nabije toekomst 

CDA 
15/11 

• Van belang om te weten te komen of onze besluitvorming wel goed tot stand gekomen 
is. 

• Wat klopt er (niet) van de kritiek van SodM op WarmteStad, en hadden we niet al in juni 
2016 kunnen en moeten weten dat die kritiek er was en ons beter moeten voorbereiden 
op het besluit destijds? 

• Kunnen we nog vertrouwen hebben in WarmteStad? 
22/11 

• Er moet goed naar de inhoud van de kritiek van SodM worden gekeken. Wat klopt er van 
dit kritiek? En als de kritiek klopt, wat had er dan anders gemoeten? Hadden we in 2016 
wel een besluit moeten nemen over dit project of waren we daar achteraf gezien te 
vroeg mee? 

• Het college stelt dat de kritiek van SodM is terug te voeren op de veranderde wereld van 
geothermie en op communicatieproblemen. Wat is dan het afgelopen jaar veranderd? 
Welke fundamentele kennis is dan nu die een jaar geleden niet voorhanden was? Waar is 
het SodM dan ineens achter gekomen? En waarom is WarmteStad door e.e.a. verrast? 

• Waar komt het verschil van mening vandaan tussen SodM en WarmteStad over de aan te 
leveren SRA? De inschatting van het college dat alle benodigde onderzoeken er lagen en 
dat er alleen een nietje door moest bleek onjuist. Hoe komt dit? Kan dit WarmteStad 
aangerekend worden? SodM: in 2016 lag er al een rapport waaruit duidelijk bleek 
waaraan seismische analyse van geothermieproject moest voldoen, duidelijk was dat 
bestaande rapporten daar niet aan voldeden. Hoe kan dat? 

• De fractie vraagt zich af of wel doorgegaan moet worden met WarmteStad op de huidige 
manier. Onderzoek is nodig om het vertrouwen in WarmteStad te herstellen. 

29/11 
• Hoe is verschil in inzicht ontstaan en hoe heeft verschil in inzicht zo groot kunnen 

worden? 
• Onafhankelijke beoordeling van de kritiek van het SodM op WarmteStad, juist ook omdat 

WarmteStad doorgaat met het uitrollen van het warmtenet en het beheer daarvan. 
• Vertrouwen: kunnen wij als gemeente zo'n project wel trekken, of hadden we toch beter 

samenwerking met marktpartij kunnen zoeken? Hoe kunnen we hiervan leren? 



stadspartij 
15/11 

22/11 

Zijn de gerenommeerde bureaus die naar het project hebben gekeken ook na de 
wetswijziging van afgelopen januari ook betrokken en meegenomen 
Hoe formeel was/is de rol van SodM, en hoe was die geborgd in het proces? Heeft het 
SodM de veranderende rol na het verschijnen van de Staat van de sector voldoende 
duidelijk gecommuniceerd? Heeft het college voldoende doorgevraagd over die 
veranderende rol? 

De adviserende rol van SodM i.c.m. de toezichthoudende rol zijn zwaar onder druk 
komen te staan. Verschillende rollen zijn elkaar gaan bijten. Vraag is of dit tijdig genoeg is 
onderkend, konden we dit eerder weten? 
Onduidelijkheden n.a.v. de stroom van stukken uit het Wob-verzoek, rafelrandjes, 
interpretatieverschillen, welke signalen zijn wanneer gegeven, wat is waar en wat niet > 
dat moet nader onderzocht worden. 

29/11 
Welke alternatieven zijn er om grootschalig te voorzien in alternatieven voor het 
aardgas? 
Hoe krijgen we in deze regio de zo wenselijke energietransitie van de grond? 
Wie had welke rol? 
Verschillen van mening die voor verschillende interpretaties vatbaar zijn... 
De veranderende rol van het SodM na het verschijnen van de staat van de sector 
Hoe kon het zo mis gaat? 
Welke interpretaties zijn juist, welke signalen zijn wanneer gegeven en wat is waar en 
wat niet 

• Niet schuld maar toekomst: toekomst verkennen op basis van bestuderen van verleden; 
terugkijken om vooruit te kunnen komen 

Christenunie 
15/11 

• Hoe is het college in de afgelopen periode tot nu toe omgegaan met onze voorwaarden 
m.b.t. veiligheid, m.n. SRA en TLS? 

22/11 

29/11 
Hoe kon een project dat in control leek opeens out control raken? 

Hoe waren we met zijn allen in dit project in control? 
• Onverwachte en onaangekondigde kritiek van SodM 
• Welke mogelijkheden zijn er nog voor geothermie? 

Student & Stad 
22/11 

• Hoe kan het dat we tot voor kort dachten dat het project veilig zou zijn, en dat er nu 
zodanige veiligheidsrisico's blijken te zijn dat we zonder geothermie verder moeten? 

• Was er achteraf beschouwd meer onderzoek nodig naar de risico's op aardbevingen en 
hadden de investeringen niet zo snel moeten plaatsvinden? Hadden we kritiek meer op 
moeten zoeken? (antwoord bij voorbaat bevestigend, geen onderzoek voor nodig) 

29/11 
Onderzoek moet ons helpen om verder te gaan met de energietransitie (geen opmaat 
naar bijltjesdag) 



Party voor de Dieren 
22/11 

29/11 
Als het tot een onderzoek komt, moet dat gericht zijn op de toekomst. 

100% G 
15/11 

22/11 

29/11 

Hoe nu verder? Is er nog een kans op geothermie? En wat zijn de alternatieve bronnen? 
Kan het ook net zo duurzaam? 
Is er ruimte voor kritiek op biomassa? 

roningen 

Het college stelt dat WarmteStad zelf op 22 mei contact met SodM heeft gezocht, 
waaruit blijkt dat? 
Waarom wordt een dringende vraag van het SodM drie weken genegeerd en wordt er 
pas na hernieuwd aandringen actie ondernomen? 
In hoeverre is het SodM eerder dan 28/8 kritisch geweest op het TLS systeem? 
Kreeg de wethouder zelf geen twijfels bij het TLS systeem toen Qcon (?) grote 
vraagtekens zette bij de werking ervan icm het gas? 

Niet alleen analyse van de communicatie 
Hebben wij onheil niet over onszelf afgeroepen door ons in moeilijke startpositie te 
manoeuvreren (bijv. nabijheid aardbevingsgebied)? 
Heeft de gemeente te snel grote investeringen gedaan (gelet op fiasco Den Haag)? 
Was plan B (biomassa) voldoende uitgewerkt? 
Was er voldoende risicobesef en expertise binnen de gemeente? 

Hebben we de risico's vooraf wel goed ingeschat? 
Zijn we niet blind geweest voor de extra risico's die boren in aardbevingsgebied met zich 
meebrengt? 
Hoe zit het met het waarschuwingssysteem dat nog niet was uitgetest en waarover 
steeds twijfel bleef? 
Hebben we genoeg deskundigheid in huis gehaald voordat we met deze onderneming 
zijn gestart? 
Moeten we ons niet afvragen of we als overheid wel geschikt zijn om zo'n onderneming 
op te zetten? 
Was het feit dat er geen enkel commercieel bedrijf in wilde stappen niet voldoende om 
zeer terughoudend te zijn? 
Geen geld steken in onderzoek of aardwarmte in toekomst toch mogelijk kan zijn, maar 
accepteren dat we vanwege onze ligging daarvoor niet in aanmerking komen. 
Wel zoeken naar andere duurzame alternatieve energiebronnen 
Wat kunnen we hiervan leren? 



Sannenvattend 
Doel: 

Verantwoording aan burgers van mislukken project en verlies van miljoenen 
Lerend van het verleden een goed vervolg kunnen geven aan energietransitie in toekomst 

Terugkijken 
Heeft college de juiste beslissingen genomen op grond van de juiste inschattingen 
Heeft raad haar controlerende rol waargemaakt? 
Heeft ligging in aardbevingsgebied voldoende rol gespeeld bij overwegingen? 
Wat was wanneer bij wie bekend, wie had wat op welk moment (moeten) kunnen weten of 
vermoeden? 
Ontwikkelingen in de sector 
Veranderende rol SodM 

- Kritiek op TLS 
Verschil van inzicht inzake slagingskans 
Kritiek op kwaliteit eerdere rapporten en verschil van mening over SRA 
Kritiek op kwaliteit WarmteStad 
Risicobesef bij gemeente 
Onderlinge verwachtingen en communicatie 

Vooruitkijken 
wat kunnen we leren van wat er is gebeurd? 
Heeft het zin om nadere verkenningen te doen naar geothermie? 
Hoe staat de sector ervoor, welke informatie is er nog nodig en welke spelregels komen er? 
Hoe in de toekomst omgaan met SodM in dubbele rol? 
In hoeverre is WarmteStad toegerust om rest van traject te kunnen doen? 
Kunnen wij als gemeente zo'n project trekken, of is samenwerking met marktpartij nodig? 
Welke alternatieven zijn er? 
Hoe krijgen we noodzakelijke energietransitie van de grond? 
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BIJLAGE 
Zoek regelingen op overheid.nl 

Groningen (Gr) Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op reqelgeving(S)overheid.nl! 

Verordening regelende het onderzoek door de raad 

Wetstechnische informatie 

Gegevens van de regeling 

Organisatie Groningen (Gr) 

Organisatietype Gemeente 

Officiële naam Verordening regelende het onderzoek door de raad 
regeling 

citeertitel Verordening regelende het onderzoek door de raad 

Vastgesteld door gemeenteraad 

Onderwerp bestuur en recht 

Eigen onderwerp Verordening regelende het onderzoek door de raad 

Algemene toelichting verordening regelende het onderzoek door 
Externe bijlage de raad en artikelsqewiize toelichting 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling 

Geen. 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 

Gemeentewet, art 155a tot en met 155f 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 

Geen. 

Overzlcfit van in de tekst verwerkte wijzigingen 

Datum 
ondertekening 

Terugwerkende 
Datum kracht tot en Datum Bron Kenmerk 

Inwerkingtreding met uitwerklngtreding Betreft bekendmaking voorstel 

18-05-2012 nieuwe GR 
regeling 25-04-2012 12.3049862 

Gemeenteblad, 
2012, 54 

Tekst van de regel ing 

Intltulé 

VERORDENING REGELENDE HET ONDERZOEK DOOR DE RAAD 
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DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

(Gr 12.3049862); 

overwegende dat het noodzakelijk is regels te stellen over het recht van onderzoek van 
de raad; 

gelezen het voorstel april 2012 van het presidium; 

gelet op de artikelen 155a tot en met 155f van de Gemeentewet; 

HEEFT BESLOTEN: 

de Verordening regelende het onderzoek door de raad vast te stellen. 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. onderzoek ; een onderzoek als bedoeld in artikel 155a, eerste lid, van de 
Gemeentewet; 

b. commissie ; een commissie als bedoeld in artikel 155a, derde lid, van de 
Gemeentewet; 

c. fractie ; een fractie als bedoeld in het Reglement van Orde van de raad. 

Artikel 2 Onderzoek en onderzoekscommissie 

1. Op voorstel van een of meer van zijn leden kan de raad besluiten een 
onderzoek in te stellen. 

2. Bij het besluit tot het houden van een onderzoek dient de raad duidelijk aan te 
geven of het in het betreffende geval om een dossieronderzoek gaat, of dat 
het een onderzoek met enquête betreft Bij een dossieronderzoek kunnen, 
indien nodig of gewenst, deskundigen worden gehoord; bij een onderzoek met 
enquête is sprake van het verhoren van getuigen. 

3. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een door de raad ingestelde tijdelijke 
commissie, bestaande uit een bij het instellingsbesluit nader te bepalen 
oneven aantal leden. 

4. De leden van de commissie functioneren zonder last van of ruggespraak met 
de fracties. 

Artikel 3 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 

De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter 
aan. 

De voorzitter is belast met: 

a. het leiden van de beraadslaging en de zitting; 
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b. het handhaven van de orde; 

c. het doen naleven van bij of krachtens deze verordening gestelde regels; 

d hetgeen deze verordening hem verder opdraagt. 

Artikel 4 Ambtelijke bijstand 

1. De griffier draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de commissie en 
wijst daartoe een secretaris aan. 

De commissiesecretaris is bij iedere zitting aanwezig. Bij zijn verhindering of 
afwezigheid wordt hij vervangen door een daartoe door de griffier aangewezen 
medewerker van de griffie. 

De 'Verordening ambtelijke bijstand' is niet op de individuele leden van de commissie 
van toepassing. 

Artikel 5 Beëindiging lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap van de commissie eindigt indien: 

a. de raad besluit tot opheffing van de commissie; 

b. het betreffende lid ophoudt lid te zijn van de raad; 

c. de commissie besluit het betreffende lid te horen; 

d. het betreffende lid ontslag neemt. 

Een lid van de commissie kan op elk moment ontslag nemen. Hiervan brengt hij de raad 
en de voorzitter van de commissie zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte. 

In openstaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 

Artikel 6 Verantwoordelijkheden 

1. Alle activiteiten van de commissieleden en de aan de commissie toegevoegde 
medewerkers ten behoeve van het onderzoek vallen onder de politieke 
verantwoordelijkheid van de commissie. 

2. Indien de commissie besluit de uitvoering van bepaalde delen van het 
onderzoek neer te leggen bij derden, vindt deze uitvoering plaats onder haar 
verantwoordelijkheid. 

3. De griffier of een door hem aangewezen medewerker van de raadsgriffie is 
verantwoordelijk voor alle inhoudelijke en organisatorische activiteiten van de 
ondersteuning van de commissie en is belast met het beheer van de gelden, 
toegestaan in de goedgekeurde begroting. 

Artikel 7 Plan van aanpak 
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1. Na instelling van de commissie en vaststelling van de onderzoeksopdracht 
stellen de voorzitter en de secretaris van de commissie een conceptplan van 
aanpak op. waarin zij in ieder geval aandacht besteden aan: 

de planning van de uit te voeren taken; 

" de verdeling van de taken over de commissieleden; 

° de invulling van de wenselijke ondersteuning; 

de plaats en de omvang van de werkruimten; 

° het tijdstip van verzending van de oproepen; 

° het informatieprotocol, waaronder de contacten met de pers; 

° de archivering en classificering van stukken; 

° de geheimhoudings- en beveiligingsaspecten; 

° de onderzoeksbegroting 

2. Indien door de commissie voor de ambtelijke ondersteuning een beroep wordt 
gedaan op de reguliere ambtelijke organisatie geeft de griffier, voordat het 
conceptplan van aanpak in de eerste vergadering van de commissie wordt 
besproken, aan of de ambtelijke bijstand gewaarborgd is. 

3. Het plan van aanpak wordt vastgesteld door de commissie. 

Artikel 8 Bekendmaking 

1. Het besluit tot instellen van een onderzoek, het type onderzoek, de 
omschrijving van het ondenwerp van onderzoek en de samenstelling van de 
commissie worden ter openbare kennis gebracht op tenminste de in de 
gemeente gebruikelijke wijze. 

2. Bij de bekendmaking als bedoeld in het eerste lid wordt als bijzonderheid 
opgenomen dat diegene die over informatie denkt te beschikken die van 
belang kan zijn voor het onderzoek, uitgenodigd wordt zich te melden bij de 
voorzitter van de commissie. 

3. Wijzigingen in de omschrijving van het onderwerp van onderzoek en 
beëindiging van het onderzoek worden overeenkomstig het eerste lid bekend 
gemaakt. 

Artikel 9 Bevoegdheden en verplichtingen 

1. De verhoren van getuigen en deskundigen worden door de commissie 
gehouden op de plaats, waar zij dat het meest wenselijk oordeelt. 

2. Van een besluit van de commissie als bedoeld in artikel 155c van de 
Gemeentewet om getuigen te verhoren na het afleggen van de eed of belofte 
wordt mededeling gedaan aan de raad. 
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3 De commissie kan ter voorbereiding op de openbare verhoren informatieve 
gesprekken in beslotenheid voeren. 

4. De schriftelijke aantekening van de afgelegde verklaringen of gegeven 
berichten wordt aan de getuigen of deskundigen voorgelezen of ter inzage 
verstrekt en aan dezen ter ondertekening voorgelegd. 

5. De 'Verordening op de raadscommissies' is op de commissie niet van 
toepassing. 

Artikel 10 Proces-verbaal 

1. Indien de behoortijk opgeroepen getuige of deskundige niet verschijnt, wordt 
daarvan een proces-verbaal opgemaakt, dat een nauwkeurige omschrijving 
van de oproeping behelst en door de aanwezige leden van de commissie 
wordt ondertekend. Dit proces-verbaal wordt door de commissie, wanneer zij 
het nodig acht, in handen gesteld van het Openbaar Ministerie bij de 
Rechtbank van het Arrondissement, waarin de in gebreke gebleven getuige of 
deskundige woont. 

2. Wanneer een voor de commissie verschenen getuige of deskundige weigert 
de eed of de belofte af te leggen, of weigert te antwoorden op een of meer 
gestelde vragen, wordt daarvan proces-verbaal opgemaakt. Dit proces-verbaal 
houdt de redenen van die weigering, zo die gegeven zijn, in en wordt door de 
aanwezige leden van de commissie ondertekend. 

Artikel 11 Niet-openbaarheid, geheimhouding en vernietiging/archivering 

1. De commissie kan om gewichtige redenen in verband met de bescherming 
van de in artikel 155b van de Gemeentewet genoemde personen of van een 
belang, bedoeld in artikel 155e van de Gemeentewet, besluiten aan haar 
overgelegde bescheiden of gedeelten daarvan niet openbaar te maken. 

2. De leden van de commissie bewaren geheimhouding omtrent de inhoud van 
de bescheiden of gedeelten daarvan, die ingevolge een besluit als bedoeld in 
het eerste lid, niet-openbaar worden gemaakt. 

3. Voor zover de in het tweede lid bedoelde bescheiden deel uitmaken van het 
onderzoeksverslag van de commissie, worden deze ter inzage gelegd voor of 
anderszins ter kennisneming gebracht aan de leden van de raad. De leden 
van de raad bewaren omtrent de inhoud van zodanige bescheiden 
geheimhouding. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat de raad haar 
opheft. 

4. Na de beëindiging van het onderzoek van een door hem ingestelde commissie 
besluit de raad dat de processen-verbaal en de overige bescheiden van het 
onderzoek worden vernietigd, dan wel gedurende een door hem te bepalen 
periode worden bewaard in het gemeentearchief Bescheiden en 
aantekeningen, die ingevolge een besluit van de commissie geheim dienen te 
worden gehouden, maken geen deel uit van dit archief 

5. De commissie bepaalt waar de in het tweede lid bedoelde bescheiden, voor 
zover deze geen deel uitmaken van het onderzoeksverslag van de commissie, 
worden bewaard en gedurende welke periode zij geheim zijn. 

Artikel 12 Citeertitel en inwerkingtreding 

1. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening regelende het 
onderzoek door de raad'. 

2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van 
haar bekendmaking. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 25 april 2012. 

De griffier, De voorzitter, 
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drs. A.G.IiA. (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 

Algemene toelichting verordening regelende het onderzoek door de raad en 
artikelsgewijze toelichting 

Algemene toelichting verordening regelende het onderzoek door de raad en  
artikelsqewiize toelichting 
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BIJLAGE 

Onderwerp: Raadsonderzoek Geothermie - voorkomen dubbelingen 

Steller: Wolbert Meijer 

Kenmerk: 6712575 

College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Groningen 

te GRONINGEN 

Datum: 13-12-2017 

Geacht college. 

In zijn vergadering van 29 november j l . nam de raad een motie aan getiteld 'Raadsonderzoek 
afblazen aardwarmteproject'. De griffier moet de raad adviseren over de planning, mogelijkheden en 
vorm van een onderzoek onder begeleiding van de raad, en een commissie van raadsleden moet een 
voorstel voor de raad van 31 januari a.s. voorbereiden m.b.t. de inhoudelijke onderzoeksopzet en de 
samenstelling van een evt. uitvoeringscommissie. In de motie wordt nadrukkelijk gevraagd om ook 
uw college te raadplegen, ten einde dubbelingen met de aangekondigde verkenning te voorkomen 
en rekening te kunnen houden met het vervolgtraject geothermie. 

Met het oog op dat laatste schrijven wij u deze brief. De voorbereidingscommissie heeft inmiddels 
een concept-insteek opgesteld (doelen, hoofdvraag en thema's) en legt die nu voor aan de fracties 
voor evt. aanvulling en aanscherping. Deze vindt u als bijlage bij deze brief. Van u zouden we graag 
op zeer korte termijn een brief ontvangen waarin u nader ingaat op de door u aangekondigde 
verkenning, waarbij u tevens aangeeft op welke punten u - gezien bijgevoegde groslijst -
dubbeling met een evt. raadsonderzoek voorziet. 

Gezien de zeer beperkte tijd die de voorbereidingscommissie heeft voor het maken van haar voorstel 
voor de raad van 31 januari (mede gelet op het kerstreces), zien wij uw schrijven graag uiterlijk 20 
december om 9.00 uur tegemoet. Omdat wij uiteraard beseffen dat wij u hiermee bijna overvragen 
zenden wij deze brief meteen ook naar onze contactpersoon in de organisatie, de heer Van 
Huissteden, en naar de wethouder en zijn bestuursadviseur, zodat de voorbereiding van uw 
bespreking in uw eerstvolgende vergadering meteen ter hand genomen kan worden. 

Met vriendelijke groet. 

Namens de voorbereidingscommissie raadsonderzoek. 

De griffier. 

Toon Dashorst 



BIJLAGE 
Wolbert Meijer 

Van: Wolbert Meijer 
Verzonden: donderdag 11 januari 2018 13:45 
Aan: College Digitaal 
CC: Mattias Gijsbertsen; Diana Feringa; Eric van Huissteden; Toon Dashorst; Berndt 

Benjamins - Gemeenteraad 
Onderwerp: Verzoek voorbereidingscommissie raadsonderzoek geothermie, met nieuwe 

stukken 
Bijlagen: Raadsvoorstel onderzoek geothermie (versie 2).docx; Plan van aanpak - bijlage 1 bij 

raadsvoorstel onderzoek geothermie (versie 2).docx 

Urgentie: Hoog 

Geacht college. 

Voor de jaarwisseling stuurde de voorbereidingscommissie raadsonderzoek geothermie u een briefje met de 
concept insteek voor het raadsonderzoek en het verzoek om info over (mogelijke dubbelingen met) de door u 
aangekondigde verkenning. 
Hierover is deze week een kort overleg geweest met de verantwoordelijke wethouder. 
Naar aanleiding daarvan is in de voorbereidingscommissie hier nog over doorgesproken. 

De voorbereidingscommissie wil benadrukken dat er geen officiële collegebrief aan de raad wordt verwacht, maar 
alleen een (korte) reactie richting voorbereidingscommissie zelf. 
De commissie verwacht ook geen inhoudelijke reactie op de door haar voorgestelde opzet, maar alleen (in het 
kader van het gevraagde overleg) inzicht in door u voorziene dubbelingen. 
Inmiddels heeft het denken over de opzet overigens niet stil gestaan, daarom sturen we u hierbij (onder embargo) 
het concept-raadsvoorstel met het concept Plan van Aanpak. 
We verzoeken u in uw reactie uit te gaan van deze stukken, en niet meer van de eerder toegezonden concept-
insteek. 

Wij dringen er bij u op aan te bewerken dat uw reactie uiterlijk woensdagmorgen 17/1 om 10.30 uur bij 
ondergetekende ligt. 
Dan kan de commissie deze betrekken bij haar vergadering om 11.00 uur en kan er een definitief voorstel 
opgemaakt worden voor het presidium van 24/1 en de raad van 31/1 

Met vriendelijke groet, 

Wolbert Meijer 

Raadsadviseur 
Gemeente Groningen 

Telefoon: 050 367 7726 
Email: { HYPERLINK "mailto:wolbert.meijer@groningen.nl" } 
Website: { HYPERLINK "http://gemeente.groningen.nl/gemeenteraad/griffie"} 
Aanwezig: ma - vr 
Bezoekadres: Kreupelstraat 1 Groningen 
Postadres: Postbus 20001 9700 PB Groningen 



BIJLAGE 

Onderwerp Raadsondcrzoek Geothermie 

Steller Eric van Huissteden 

P " Gemeente 
yjroningen 

De leden van de voorbereidingscommissie raadsonderzoek Geothermie 
te 
GRONINGEN 

Telefoon (06 ) 22446158 Bi)lage(nl O Ons kenmerk 6752910 

Datum 17-01-2018 Uwbnetvan 13-12-2017 Uw kenmerk 6712575 

(ieachte heer. mevrouw. 

Op 13 december 2017 en op 11 januari 2018 heeft u onze reactie gevraagd op uw concept 
onderzoeksopzet. U vraagt vooral reflectie op mogelijke dubbelingen tussen uw 
onderzoek en de verkenning die wi j uitvoeren naar de toekomstkansen voor geothermie. 

Wi j hebben met belangstelling kennisgenomen van uw concept onderzoeksopzet. Het 
mandaat voor dit onderzoek ligt bij uw raad en hei past ons daarom terughoudendheid in 
reactie. Niettemin kunnen wi j ons, in algemene zin. vinden in de door u gekozen opzet. 

Binnenkort komt het dossier Geothermie vanuit WarmteStad terug bij de gemeente 
Groningen. Geothermie gaat daarmee van een projectomgeving terug naar een 
beleidsomgeving. Verduurzaming van de warmtevoorziening in onze stad is een 
aanzienlijk deel van de energietransitie opgave. De komende periode wil len wi j daarom 
helderheid scheppen of. waar en op welke manier geothermie nog kansen kan bieden voor 
deze opgave. De onderzoeken naar geothermie van de afgelopen jaren, waaronder de 
recente seismische analyses door Q-con, zi jn daarbij van waarde. 

Ons voornemen is deze toekomstverkenning met een brede basis van betrokken partijen 
uit te voeren. Daarbij kunt u denken aan Energiebeheer Nederland (EBN). de provincie 
Groningen en uiteraard streven wi j na om zowel het ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat als SodM aan de voorkant te betrekken. Met deze partijen zijn o f worden 
binnenkort de eerste gesprekken opgepakt. 

Dubbelingen met uw onderzoek kunnen ontstaan in de zin dat dezelfde partijen vanuit 
zowel raad als college worden bevraagd. Afstemming omtrent communicatie richting 
deze organisaties is wenselijk met oog op verhoudingen tussen gemeente Groningen en 
derden. Tevens adviseren wi j scherp af te bakenen wat wel en niet onderdeel wordt van 
het onderzoek. Een mogeli jk risico is namelijk dat de onderzoekers anders 
werkzaamheden verrichten die al eerder gedaan zi jn. bijvoorbeeld wat betreft de 
technische aspecten van geothermie en seismiciteit en dossieropbouw. 
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Inmiddels is duideli jk dat de minister van Economische Zaken en Klimaat medio 2018 de 
Mi jnbouwwet w i l aanpassen zodat een veilige en verantwoorde ontwikkeling van 
geothermie beter wordt gefaciliteerd. Deze nieuwe wet- en regelgeving is een pijler onder 
het inschatten van de toekomstkansen voor geothermie. Samen met het besef dat 
uitspraken over de effecten van menselijk handelen in de diepe ondergrond complex zi jn, 
maakt dat w i j niet op korte termijn (binnen driekwart jaar) de gemeenteraad een beeld 
kunnen geven van de toekomst van geothermie. 

Dit overziend schatten w i j . bij een afstemming over communicatie met derden en 
beschikbare inhoudelijke onderzoeken, de kans op dubbelingen met onze verkenning naar 
de toekomst klein in. Uiteraard nemen wi j te zijner t i jd de lessen uit uw onderzoek mee 
bij eventuele nieuwe initiatieven voor geothermie. 

Sinds I januari 2018 is bij SodM de nieuwe Inspecteur-Generaal gestart. Wi j plannen een 
kennismakingsgesprek met hem gericht op het herstel van de onderlinge verhoudingen en 
ook op de verkenning van de toekomstkansen voor geothermie. In uw plan van aanpak 
zijn interviews met vertegenwoordigers van SodM voorzien. Wi j bieden aan uw 
raadsonderzoek, en betrokkenheid van medewerkers van SodM daarbinnen, op bestuurlijk 
niveau aan te kondigen en te bespreken met SodM. 

In uw plan van aanpak zit vooralsnog geen gesprek met het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat. De minister is de vergunningverlener. SodM fungeert daarbij als 
onafhankelijke adviseur en toezichthouder. W i j geven u dan ook in overweging het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat te betrekken bij uw onderzoek. 

In uw plan van aanpak zet u in op een bestuurskundige insteek bij selecteren van het 
onderzoeksbureau. Wanneer daar aanleiding toe is wordt een expert op gebied van 
geothermie geconsulteerd. Onze ervaring leert dat de vijver met experts klein is, velen al 
eerder betrokken zi jn geweest bij dit project en dat het nauw lui.stert welke specialistische 
kennis aansluit bij welke vraagstuk. Aff ini tei t en ruime ervaring van de onderzoekers met 
dit complexe werkveld is dan aanbevelenswaardig. Wi j bieden u aan, als dit aan de orde, 
met u mee te denken over het vinden van een dergelijke expert. 

Tot slot zeggen w i j . wellicht ten overvloede, onze volledige medewerking aan het 
onderzoek toe, via beschikbaarstelling van gevraagde informatie, het delen van contacten 
en anderszins. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van CJroningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


