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Onderwerp 

Visie op de ondergrond: "Stad Verdiept" en Warmtevisie en -strategie "Groningen duurzaam 
warm" 

Concept raadsbeslult _ _ ^ _ _ ^ _ ^ 
De raad besluit: 
I. de visie op de ondergrond "Stad Verdiept", vast te stellen; 
II. de warmtevisie en -strategie "Groningen duurzaam warm" vast te stellen. 
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Publlekssamenvatt ing 

Groningen intensiveert, ruimte wordt schaarser en de samenhang tussen maatregelen wordt steeds 
complexer en belangrijker. Daarom is het hard nodig de kansen en beperkingen die de ondergrond 
biedt expliciet te verbinden met de bovengrondse ruimtelijke ontwikkelingen. In de visie op de 
ondergrond "Stad Verdiept" hebben v ĵ deze verbindingen gelegd. Het gaat hierbij om de thema's 
bodemenergie, ruimte en water. 
Regie op samenhang tussen boven- en ondergrond is noodzakelijk, om te voorkomen dat 
ontwikkelingen met elkaar conflicteren en kansen voor de toekomst op voorhand worden verspeeld. 
En om fmancieele risico's te beperken en besparing te realiseren. 

Het thema bodemenergie vormt een belangrijk onderdeel in de warmtevisie "Groningen duurzaam 
warm". In de warmtevisie hebben vAj bodemenergie verder uitgewerkt. In het masterplan Groningen 
Energieneutraal wordt (duurzame) warmte ingeschat voor het invulien van 15% van de doelstelling 
in 2035 een energie-neutrale stad te zijn. Met deze warmtevisie wordt aangegeven of dit mogelijk is 
en op welke wijze. In de nota "Groningen duurzaam warm" geven we aan - op hoofdlijnen - hoe we 
samen met kermisinstellingen, marktpartijen en inwoners onze ambities vdllen realiseren, hoe we 
aan onze regierol invulling willen geven en waarmee we aan de slag zullen gaan. 

Voorgesteld besluit 

De raad besluit de visie op de ondergrond "Stad Verdiept" en warmtevisie en -strategie "Groningen 
duurzaam warm" vast te stellen. 

Inleiding 

Medio 2010 heeft de raad opdracht gegeven om de visie op de ondergrond te maken. Directe 
aanleiding voor dit besluit vormde de constatering dat de druk op de ondergrond sterk toeneemt en 
daarmee het besef dat bodemregie noodzakelijk is. De visie op de ondergrond reikt veel verder dan 
de oorspronkelijke opdracht. "Stad Verdiept" beperkt zich niet alleen tot de ondergrond, maar ver
bindt de onder- en bovengrond met elkaar: een nieuwe drie dimensionale benadering van de ruimte
lijke ordening van de ondergrond als integraal onderdeel van de stedelijke ruimte. 

In februari 2011 heeft de raad het Masterplan Groningen Energieneutraal vastgesteld. In het uitvoe-
ringsprogramma Gromngen geeft Energie (oktober 2011) zijn vijf sporen geschetst waarlangs we als 
gemeente aan onze energie-ambities gaan werken: 1) Energiebesparing; 2) Windenergie; 3) Zorme-
energie; 4) Warmte en 5) Biomassa. Bij het spoor Warmte kondigden we aan dat de eerste concrete 
stap zou zijn het ontwikkelen van een "warmtevisie als basis voor beleid en strategie". Met de nu 
voorliggende nota "Groningen duurzaam warm" is die eerste stap gezet. 

Door de duidelijke wisselwerking tussen de ondergrond en bodemenergie (= warmte) worden de 
beide visies tegelijkertijd aan u aangeboden. 

Beoogd resultaat 

Met een drie dimensionale benadering van de ruimtelijke ordening met nieuwe ruimtelijke concep-
ten willen we antwoord geven op complexere ruimtelijke opgaven en nieuw kansen creeren voor de 
verdere duurzame ontwikkeling van onze stad. In het bijzonder kansen voor de verdere versterking 
van ons woon- en leefklimaat, de versterking van onze economische positie en de realisatie van ons 
doel van Groningen Energieneutraal 2035. 

Met deze integrale benadering in "Stad Verdiept" ontstaan ook nieuwe kansen om financiele risico's 
te beperken en besparingen te realiseren. "Stad Verdiept" vormt een begin waarbij vdj een blijvende 
kwaliteits- en efficiencyslag nastreven in ons ruimtelijk beleid. 



Bij de uitwerking van het warmtespoor is de rol van de gemeentelijke overheid - nog meer dan bij de 
andere sporen - van doorslaggevende betekenis. Dit heeft vooral te maken met de noodzakelijke 
aanleg van kostbare ondergrondse warmte-infirastructuur, als ruggegraat van een nieuwe nutsvoor-
ziening. Onze rol als gemeente is primair het publieke belang te waarborgen. In het warmtebeleid 
spelen zodoende ook andere dan duurzaamheidsdoelstellingen. Het gaat ook om de toegankelijk-
heid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening voor Groningse huishoudens en 
bedrijven. Om al die doelen tegelijk en in samenhang te kimnen dienen, is krachtige gemeentelijke 
regie op de ondergrond en warmte vereist. 

Kader ^ 

De structuurvisie "Stad op Scherp" vormt samen met het Masterplan Groningen Energieneutraal 
2035, het voomaamste gemeentelijke kader voor de visie op de ondergrond. De visie op de onder
grond is voor de warmtevisie een belangrijke kaderstellende nota. Ook andere gemeentelijke nota's 
zoals "Groene Pepers", "Birmenstad nu", en uiteraard het coUegeprogramma "Groningen progressief 
met energie, stad voor iedereen" zijn meegenomen in de uitwerking van de visies. Op provinciaal 
niveau stelt het Provinciaal Omgevings Plan kaders. De provincie ontwerpt op dit moment een eigen 
visie op de ondergrond. Afstemming met de visie van de ondergrond van de gemeente vindt plaats 
onder andere via thematische uitwerkingen. Daarbij zal nauw met de provincie worden samenge-
werkt. Tot slot geeft "Stad Verdiept" uitwerking aan de landelijk vastgestelde convenant Bodem-
ontwikkelingsbeleid dat de decentralisatie van overheidstaken naar provincien en gemeenten regeit. 

Vanuit de wetgeving rondom warmte zijn de aanstaande Warmtewet, de AMvB Bodemenergie 
(1 januari 2013) en aangekondigde nieuwe regelgeving over verspilling van (rest)warmte vanuit 
Europa belangrijke kaders om rekening mee te houden. Deze nieuwe regels gaan ons ook meehelpen 
om het een en ander makkelijker voor elkaar te krijgen. Warmte krijgt steeds meer aandacht in de 
bestaande regelgeving. In het nieuwe Bouwbesluit (1 juli 2012) bijvoorbeeld komt een paragraaf 
over verplichte aansluiting op warmtenetten. 

Argumenten/afwegingen _ _ _ _ _ ^ 

Visie op de ondergrond. 
- Ondergrond en Energie: "HR-Stad" (Hoog Rendement Stad). 

• Verbinden vraag en aanbod. 
• Verbinden boven- en ondergrond. 
• Ruimte voor energie (warmte- koude opslag en aardwarmte). 
• Warmtevisie noodzakelijk. 
• Gebiedsgerichte kansen benutten. 

- Ondergrond en Ruimte: "I-Stad" (Intense Stad). 
• Ondergrond biedt ruimte. 
• Ondergronds vastgoedbeleid. 
• Nieuwe kansen versterken centrumpositie en kwaliteit woon- en leefmilieu. 
• Nieuwe aanvullende voorzieningen. 
• Inperken overlast infrastructuur. 
• Aanzet tot planologische vastlegging ("bestemmingsplan ondergrond").; 
• Bij ieder ruimtelijk plan ondergrond meenemen. 



- Ondergrond en Water: "W-Stad" (Water Stad). 
• Belangrijk onderdeel bij ruimtelijke inrichting. 
• Bundelen processen water (verzilting, grondwater, wateroverlast). 
• 3D gebiedsgerichte benadering. 
• Meer kwaliteit voor minder. 
• Kansen benutten. 

Warmtevisie. 
- Waarborgen publieke belangen. 

• Duurzame stad (15% CO2 reductie met spoorwarmte). 
• Toegankelijke, betaalbare en betrouwbare warmtevoorziening. 
• Versterken lokale en regionale economic. 

- Invulien rol van de Gemeente Groningen. 
• Onderscheid tussen "fysiek" en "organisatie". 
• Actief regie voeren. 
• Speelveld afbakenen en bewaken. 
• Bevoegd gezag voor gesloten WKO systemen;. 
• Anticiperen op nieuwe wet- en regelgeving. 
• Onderzoeken nieuwe vormen van publiek beheer en zeggenschap. 

- Strategie. 
• Geen blauwdruk, maar groeimodel; 
• Gebiedsgerichte aanpak; 
• Zo goed mogelijk benutten van de kwaliteit van energie; 
• Leren en kansen benutten in proj ecten; 
• Maximale rol voor lokale en regionale partners. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

Zowel de visie op de ondergrond als de warmtevisie hebben v ĵ in samenwerking met vele partijen 
en beianghebbenden gemaakt en daama uitgebreid besproken. Het draagvlak is breed. Iedereen is 
het eens met de nut en noodzaak van de beide visies. Het maken van de visie op de ondergrond was 
vooral een intem gericht proces. Deze nota is vooral bedoeld als kaderstellend document. Bij het 
opstellen van de warmtevisie hebben wij ook specifiek woningcorporaties, onderzoeksinstituten, het 
bedrijfsleven en specialisten uit den lande geraadpleegd. Binnen deze partijen is een groot draagvlak 
om mee te doen, bijvoorbeeld door het afstaan van restwarmte of door op grote schaal duurzame 
warmte te gaan afiiemen. Voor woningcorporaties is het beperken van de woonlasten (energie- + 
huurlasten) een belangrijk argument om aan te sluiten bij de visie en strategie. 
De provincie Groningen stelt een eigen visie op de ondergrond op. Naar inhoud zal de provinciaie 
visie verschillen van onze gemeentelijke visie omdat op dat schaalniveau kwesties als opslag van 
afval (radioactief, CO2, broeikasgassen), zout-, water- en aardgaswirming meer centraal staan. Bij de 
uitwerking zal een aantal onderwerpen in gezamenlijkheid met de provincie worden uitgewerkt 
zoals regie op warmte koude opslagsystemen en hoge temperatuuropslag van restwarmte in de 
ondergrond. 



Financiele consequenties 

In de visie op de ondergrond staat een duurzaam gebruik van de ondergrond centraal. Door de on
dergrond bij de ruimtelijke ontwikkelingen te betrekken wordt een kwaliteits- en efficiencyslag na-
gestreefd in ons ruimtelijk beleid. "Stad Verdiept" vertaalt dit in regie bij alle planontwikkelingen 

met relevantie voor de ondergrond en door een (verder uit te werken) maatregelenpakket voor de lijn 
en voor de drie thema's. 

Door met name de ondergrondse kwaliteiten ruimte, energie en water te betrekken bij onze ruimte
lijke opgaven, krijgen we beter zicht op vermijdbare kosten en benutten we kansen die we anders 
laten liggen. Stad Verdiept heeft daarmee een gunstige invloed op onze financiele huishouding. 

Stad Verdiept agendeert de ondergrond. Des te eerder de ondergrond wordt betrokken, des te sneller 
kuimen kansen en beperkingen zich in gunstiger financiele scenario's vertalen. Er is veel gratis 
laaghangend fixiit dat alleen maar als zodanig herkend moet worden. Stad Verdiept is de 3d-bril die 
deze herkenning mogelijk moet maken. De verdere uitwerking van Stad Verdiept moet uit reguliere 
budgetten van ruimtelijke ontwikkelingen komen. 

Het verder uitwerken van het spoor warmte vanuit de warmtevisie valt onder het Masterplan Gro
ningen Energieneutraal en bij behorend uitvoeringsprogranmia. Binnen dit programma hebben wij 
voor 2012 en 2013 1,3 miljoen euro gereserveerd voor het verder uitwerken en concreet maken van 
warmteproj ecten. 

Realisering en evaluatie 

Veel verschillenden onderdelen van onze gemeentelijke organisatie hebben een bijdrage geleverd 
aan "Stad Verdiept". Die brede inspanning is voorwaarde voor een succesvol vervolg en geldt dus 
ook voor het vervolg zelf. De visie zal door meerdere vakdirecties rond drie thema's (ruimte, ener
gie en water) worden uitgewerkt, zowel inhoudelijk als naar urgentie, prioritering en financiering. 
Waar mogelijk worden activiteiten daarbij ondergebracht in staand beleid en in reguliere ontwikke
lingen. Waar gewenst krijgen activiteiten afzonderlijk aandacht. Naar gelang het karakter van een 
vervolg worden partijen bij die uitwerking betrokken en procedures daarop afgestemd. 

In de uitwerking van de warmtevisie "Groningen duurzaam warm" kimnen we concreter zijn in 
2012 en 2013 hebben wij het volgende gepland: 

Opstellen integrale energie-gebiedsvisies. 
o Europapark en directe omgeving. 
o Wijken Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen, Kostverloren en Zemikecomplex. 
o Suikerimie Hoogkerk en omgeving. 

• 

WKO (warmte koude opslag). 
o Opstellen WKO Beleid (invulien regie en bevoegd gezag taken). 
o Collectieve WKO Forum, Grote Markt. 
o WKO Europapark. 
o Hoge temperatuur opslag Oosterpark voor restwarmteproject UMCG. 

Restwarmte en warmtenetten. 
o Warmtenet Noordwest (4000 wooneenheden). 
o Restwarmte UMCG voor Oostparkwijk (1750 wooneenheden). 
o Warmtenet Europapark / Kempkensberg / Engelse Kamp. 
o Studie warmtenet Hoogkerk. 



• Geothermie. 
o Groot geologische onderzoek uitvoeren. 
o Haalbaarheidsstudie, businesscase laten opstellen. 
o Uitbreiden concessie gebied + regie nemen. 

• Andere zaken. 
o Riothermie (warmte uit het riool) pilotproject opstarten. 
o Energietransitieparken (Europapark, Zemike, Suikerimie). 

Zoals al eerder genoemd voor 2012 en 2013 is er een omvangrijke lijst met uit te werken "beleids-
punten" en aanstaande "warmte"-projecten. Daamaast moet de komende tijd "de rol van de gemeen
te" duidelijker ingevuld gaan worden. Als gemeente gaan wij de regie op de ondergrond (en daarmee 
op bodemenergie) nemen, maar op wat voor manier gaan we dit invulien? Hoe gaan we bijvoorbeeld 
het publiek belang waarborgen? In de warmtevisie hebben we expliciet aangegeven dit "werkende 
weg" te gaan doen en te proberen hierin de juiste balans te vinden. 


