
 

Raadsvoorstel 
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Classificatie  ● Openbaar   ○  Geheim    

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  n.v.t.  Raadscommissie    

Langetermijn agenda 

(LTA) Raad 
 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

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 

III. 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  op grond  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 CO2 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. 
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Aanleiding en doel    

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 CO2 doelstellingen van de gemeente.  
  

In november 2017 moest 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 werd ingeschat mede  gelet op de 

negatieve adviezen van het Staatstoezicht op de  Mijnen (SodM). Het financiële gevolg van het stopzetten 
van het project is een verlies van 6 miljoen  gemeenschapsgeld (waarvan 3 miljoen voor de gemeente).  

 

Dit was voor de raad aanleiding door middel van een motie de mogelijkheden van een raadsonderzoek te 

laten verkennen. De raad achtte 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  was volgens de raad een heldere verklaring te  hebben hoe de negatieve 

oordeelsvorming door SodM tot stand is gekomen. 

 
Het presidium stelde t.b.v. deze verkenning naar de mogelijkheden  van een raadsonderzoek een 

voorbereidingscommissie in. Deze commissie stelt nu voor te kiezen voor een onderzoek op basis  van 

artikel 155a van de Gemeentewet, mede  omdat op die  basis alle beschikbare  informatie  bij het  college  

'gevorderd' kan worden. Ook de mogelijkheid van een  enquête (met verhoren) wordt daarmee open 

gehouden. Vooralsnog acht de voorbereidingscommissie dat instrument echter niet opportuun. In eerste 
instantie kan het onderzoek  zich beperken  tot  dossieronderzoek  en  het houden  van interviews.   

 

De voorbereidingscommissie stelt een tweeledige doelstelling voor, alsmede een tweeledige  hoofdvraag. 

 
Doelstelling: 

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 

 

Hoofdvraag: 

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

de informatie die  beschikbaar  was verzameld, kritische beschouwd en gedeeld, en  alle (nuttige)  bronnen 

gebruikt voor het nemen van de verschillende beslissingen tijdens dit traject ? 

 
Kader     

De motie  Raadsonderzoek afblazen aardwarmteproject (29/11/17) vormt het kader  voor dit  voorstel.  Voor 

de uitvoering ervan gelden de artikelen  155a ev van de Gemeentewet  als kader. 

 
Argumenten en afwegingen     

Voor de formulering van  doelstelling  en  hoofdvraag  is uitgegaan  van de  tekst  van de motie. Ook zijn de  

woordvoeringen tijdens de verschillende  debatten over geothermie in de maand november 2017 

bestudeerd (een samenvatting  van deze  bijdragen is bijgevoegd). Ook is een concept-insteek voor het 
raadsonderzoek  aan de fracties voorgelegd met verzoek om reactie; op basis van de binnengekomen 

reacties  zijn  nog  kleine  aanpassingen verricht. Voor  een nadere  onderbouwing  zie  bijgevoegd  Plan  

van Aanpak, dat ter vaststelling wordt voorgelegd. Aan het college van B&W is conform de motie gevraagd 

in hoeverre men op basis van opgestelde concepten dubbelingen voorzag met de zelf voorgenomen 
verkenning. Het college geeft aan de kans op dubbelingen klein te achten, en geeft verder nog een aantal 

adviezen mee voor het vervolg, die meegegeven kunnen worden aan de onderzoekscommissie (zie 

bijgevoegde mail- cq. briefwisseling). 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

n.v.t. 
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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).  

 
Begrotingswijziging 2018

Instellen onderzoek Geothermie Noordwest

Betrokken directie(s) Griffie

Naam voorstel Instellen onderzoek Geothermie Noordwest

Besluitvorming (orgaan + datum) Raad

Incidenteel / Structureel I

Soort wijziging Exploitatie

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro

Deelprogramma Programma Directie I/S Lasten Baten

Saldo voor 

res. mut. Toev.res. Onttr. res.

Saldo na 

res. mut. 

12.1 College en Raad 12. College, raad en gebiedsgericht werken Bestuur I 80 -80 -80

12.1 College en Raad 12. College, raad en gebiedsgericht werken Concernposten I 0 80 80

<Deelprogramma> <Programma> <Org.onderd.> I 0 0

<Deelprogramma> <Programma> <Org.onderd.> I 0 0

<Deelprogramma> <Programma> <Org.onderd.> I 0 0

<Deelprogramma> <Programma> <Org.onderd.> I 0 0

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 80 0 -80 0 80 0

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Met deze begrotingswijziging wordt € 80.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een onderzoek op grond  van artikel 155a 

Gemeentewet naar het geothermieproject noordwest. De kosten van €80.000 worden ten laste van de Algemene egalisatiereserve (AER)gebracht.

 
 
 
Overige consequenties     

n.v.t. 
 
Vervolg     

De uitvoering wordt als volgt gedacht:  

 
Fasering Tijd   

Besluitvorming  raad 31 januari 2018 

Keuze externe onderzoeker(s) / onderzoeksbureau Februari 2018 

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 
 

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) 

 
 


