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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

Op 4 december 2014 hebben wij u per brief geinformeerd over Geothermie 
Noordwest. Met deze brief informeren wij u over het proces in 2015. 

Studiereis (5 en 6 maart 2015) 
Wij nodigen u uit voor een studiereis waarin geothermie, warmtenetten en 
biomassacentrales centraal staan. Donderdag laat in de rniddag start de reis en 
vrijdagavond is deze afgerond. Wij bezoeken het geothermieproject 
Ammerlaan (gemeente Pijnacker- Nootdorp) en het warmtenet Dordrecht. In 
beide gemeenten wordt u ontvangen door de verantwoordelijk wethouder. Op 
de terugweg rijden we langs Ede waar we een biomassacentrale bezoeken. 
Naast inleidingen door deskundigen en bezichtiging van projecten is er 
ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen. Voor de studiereis zijn 
naast raadsleden/bestuurders van onze partner in Warmtestad, het 
Waterbedrijf Groningen, uitgenodigd. Namens ons zullen Mattias Gijsbertsen 
en Roeland van der Schaaf meegaan. Ook bestuurders, directies van de grote 
afnemers met de intentie om de warmte af te nemen (woningbouwcorporaties, 
RUG en Hanzehogeschool) en het provinciebestuur zijn uitgenodigd. Gezien 
het ontbreken van eigen ervaringen met dergelijke projecten in Groningen 
menen wij voor iedereen, die een rol speelt in de besluitvorming, zo eeri 
ideale gelegenheid te bieden tot verdere kennisontwikkeling. 

Presentatie (11 maart 2015) 
Wij stellen voor om in de raadscommissie Beheer en Verkeer van maart een 
presentatie (met vragenronde) te verzorgen. Deze presentatie focust concreet 
op ons project geothermie Noordwest. In deze presentatie wordt u door alle 
aspecten van dit project meegenomen. Aandacht is er voor de techniek en de 
locatie van de geothermische bron op Zemike, de aanleg en exploitatie van 
het warmtenet, de eerste tranche warmteafnemers, de prognoses van de 
afzetmarkt en de communicatie. Ook lichten wij in hoofdlijnen de business 
case toe waarin de investerings- en exploitatiekosten, de tarieven en de 
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opbrengsten van verkoop van warmte in een meerjarig fmancieel model zijn 
opgenomen. Tot slot besteden wij aandacht aan risico's en 
beheersmaatregelen. 

Wij horen dan ook graag of er nog behoefte is aan aanvullende informatie 
opdat u in mei alle informatie beschikbaar hebt om tot een goed en 
afgewogen besluit te kunnen komen. 

Vaststellen business case (mei 2015) 
De raadscommissie en de gemeenteraad van mei hebben wij op het oog om u 
definitief de business case (inclusief second opinion) voor te leggen ter 
besluitvorming. Een akkoord op de business case is dan het start signaal om 
het project verder uit te werken in de vorm van aanbesteding. 

Investeringsbesluit (december 2015) 
Eind van dit jaar komen wij bij u terug voor een besluit over het 
daadwerkelijk realiseren en op de markt zetten van dit project 
(opdrachtverlening beste partij (en) uit aanbesteding). 

Vervolg 
Met deze planning is het mogelijk om in april 2016 te starten met het boren 
van de put (uiterste datum van concessievergunning is namelijk mei 2016) en 
uiterlijk november 2017 de eerste warmte te leveren (uiterste startdatum 
exploitatiesubsidie van het rijk). 

Communicatie 
Na de raadscommissie van maart gaan wij de stad en de wijken in met deze 
plannen. Naast dat wij onze Stadjers goed informeren over de ins en outs en 
de stappen die komende periode worden gezet, is deze ronde essentieel om 
Stadjers actief te betrekken bij Geothermie Noordwest en te bezien of het 
plan op steun in de stad kan rekenen. De resultaten van de 
communicatieronde zijn onderdeel van het raadsvoorstel dat wij u in mei 
voorleggen. 

Wij vertrouwen erop u met dit schrijven tot zover voldoende te hebben 
geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


