
Onderwerp Raadsonderzoek Geothermie 

Steller Eric van Huissteden 

^ ' Gemeente 
yjroningen 

De leden van de voorbereidingscommissie raadsonderzoek Geothermie 
te 
GRONINGEN 

Telefoon ( 0 6 ) 2 2 4 4 6 1 5 8 Bijlagelnl O Ons kenmerl( 6 7 5 2 9 1 0 

Datum 17 -01 -2018 Uw brief van 13 -12 -2017 Uw kenmerl< 6712575 

Geachte 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 wij uitvoeren naar de toekomstkansen voor geothermie. 

Wij hebben met belangstelling kennisgenomen van uw concept onderzoeksopzet. Het 
mandaat voor dit onderzoek ligt bij uw raad en het past ons daarom terughoudendheid in 
reactie. Niettemin kunnen wij 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 willen wij 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, zijn 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 wij na om zowel het ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat als SodM aan de voorkant te betrekken. Met deze partijen zijn of 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 wij scherp af te bakenen wat wel en niet onderdeel wordt van 
het onderzoek. Een mogelijk risico is namelijk dat de onderzoekers anders 
werkzaamheden verrichten die al eerder gedaan zijn, bijvoorbeeld wat betreft de 
technische aspecten van geothermie en seismiciteit en dossieropbouw. 
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Inmiddels is duidelijk dat de minister van Economische Zaken en Klimaat medio 2018 de 
Mijnbouwwet wil 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 zijn, 
maakt dat wij niet op korte termijn (binnen driekwart jaar) de gemeenteraad een beeld 
kunnen geven van de toekomst van geothermie. 

Dit overziend schatten wi 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 wij te zijner tijd de lessen uit uw onderzoek mee 
bij eventuele nieuwe initiatieven voor geothermie. 

Sinds 1 januari 2018 is bij SodM de nieuwe Inspecteur-Generaal gestart. Wij 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. Wij 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. Wij 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 zijn geweest bij dit project en dat het nauw luistert welke specialistische 
kennis aansluit bij welke vraagstuk. Affiniteit en ruime ervaring van de onderzoekers met 
dit complexe werkveld is dan aanbevelenswaardig. Wij bieden u aan, als dit aan de orde, 
met u mee te denken over het vinden van een dergelijke expert. 

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