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Waterbedrijf 50% / Gemeente 50%

Februari 2014: Oprichting / WKO 
Europapark

Mei 2015: Opdracht warmtenet & 
geothermie NW

Juni 2016: Investeringsbesluit warmtenet & 
geothermie NW

Juni 2017: Bouw warmtenet fase 1 
Juli 2017: WKO-pakket NDEA

WarmteStad: Duurzaam warmtebedrijf





Staat van de Sector Geothermie

� Publicatie SodM: 13 juli 2017
� Jonge / kleinschalige sector

� Veiligheidscultuur onvoldoende / teveel gericht op 
kostenreductie

� Onvoldoende mobilisatie deskundigheid
� Wet- en regelgeving nog niet afdoende / wordt niet 

nageleefd

� Terughoudendheid nabij gaswinning
� Seismiciteit
� Aansprakelijkheidsdilemma
� Verleende vergunningen tegen het licht houden



Reactie WarmteStad / aandeelhouders

� Geen herkenning in beeld: 

� Vanaf start aandacht voor veiligheidsaspecten

� Zorgvuldig, gedegen en deskundige adviseurs

� Hoogste veiligheidsstandaarden

� Geen nieuwe inzichten

� Onduidelijkheid vergunningverlening



� Warmtenet fase 1 Zernike afronden

� Aanbestedingen / voorbereiding ‘on hold’:

� Geothermie (bouwrijp, boring, 
warmteverdeelstation)

� Volgende fases warmtenet

� Tijdelijke warmte opwek

� Overleg met SodM en Ministerie EZ

Reactie WarmteStad / aandeelhouders



Overleg SodM en ministerie EZ

� Eind augustus / begin september 

� Globale analyse SodM

� Nu geen eenduidige conclusie op seismiciteit

� Inzichten nieuwe Mijnbouwwet, Seismische 
Risico Analyse (SRA) vooraf aan boring

� WarmteStad maakt SRA / SodM beoordeelt

� Kennispanel Effecten Mijnbouw (KEM) 
betrekken

� Proces duurt circa half jaar



Seismische Risico Analyse 

� Geen fundamenteel nieuwe onderzoeken 
nodig

� Verbinden resultaten onderzoeken / 
modellen / expertmeetings

� Helderheid onderzoeksaspecten, 
beoordelingscriteria en parameters.

� Legt voor SodM navolgbaar getrokken 
conclusies vast



Afweging vervolgtraject

� Leveringsverplichtingen

� Scenario's
� Geothermie (vertragingskosten + groter 

overbruggingskrediet)

� Alternatieve bron (afboeken plankosten geothermie 
incl. vertragingskosten)

� Direct alternatieve bron (afboeken plankosten 
geothermie tot nu toe)

� Kostenbeheersing op organisatie / plankosten



Koers B&W

� Leveringsverplichtingen nakomen 
� Vasthouden strategie (geothermie, fall back = 

alternatieve bron)
� Tijdelijke centrale warmte opwek realiseren
� (Financiële) consequenties uitdiepen 

(vertragingskosten, updates BC, 
liquiditeitsplanning etc)

� Stakeholdermanagement
� Raadsvoorstel eind oktober



Planning
� 25 september: Procesafspraken SodM

� 27 september: Informerende raadsbijeenkomst

� Medio oktober: Besluitvorming RvC Waterbedrijf 
Groningen

� Medio oktober: Breed Bestuurlijke Overleg (RUG, 
Hanzehogeschool, corporaties)

� Eind oktober: Raadsvoorstel vervolgtraject
� Scenario’s + consequenties

� Besluitmomenten

� Mandaat financiën  

� Medio november: WarmteStad levert SRA aan SodM

� Begin 2018: SodM deelt beoordeling SRA met 
WarmteStad

� Begin 2018: Besluit eerste boring geothermie of 
alternatieve bron



Actualiteit WarmteStad

� Stakeholders en communicatie

� Warmtenet

� Aanbestedingen geothermie

� Financiering

� Organisatie


