
 

 

Verzoek interpellatiedebat over Rapport Staat van de Sector Geothermie van de 
Staatstoezicht op de Mijnen 
 
 
aan:   voorzitter van de raad 
datum:  14 juli 2017 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
 
De fracties van D66, SP, PvdA, GroenLinks, CDA, VVD en CU verzoeken tot het houden van een 
interpellatiedebat tijdens de raad van 19 juli aanstaande over het rapport Staat van de Sector 
Geothermie van de Staatstoezicht op de Mijnen.  
 
Inmiddels heeft de fractie van 100% Groningen schriftelijke vragen ingediend met betrekking tot 
hetzelfde rapport. De indienende fracties achten het wenselijk dat op korte termijn de antwoorden 
op die vragen bekend zijn en besproken kunnen worden in de raad. Daarom verzoeken indieners 
die vragen indien mogelijk te beantwoorden voor of tijdens het aangevraagde interpellatiedebat. 
Dit ook in verband met het naderende vakantieperiode. Daarnaast komen de indieners tot een 
aantal eigen vragen over het rapport. 
 
Op 8 juni 2016 heeft de raad besloten tot de aanleg van een warmtenet in het Noordwesten van 

Groningen, waarbij in de warmte voorzien wordt door aardwarmte (geothermie). Daarbij is in het 

plan uitgebreid ingegaan op de eventuele financiële en eventuele veiligheidsrisico’s bij de boring 

en in bedrijf stellen van de beoogde geothermiebron. Het college heeft zich daarbij op 

onderzoeken gebaseerd en de raad debatteerde er meerdere malen over en organiseerde een 

expertmeeting. 

Indieners van het verzoek tot interpellatie hebben naar aanleiding van bovenstaande de volgende 
vragen: 
 
1. Is er tussen het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de gemeente Groningen en/of 

WarmteStad contact geweest over (de totstandkoming van) het rapport ‘Staat van de sector 
Geothermie’? En als er contact is geweest over het rapport, wat is de reden dat er door SodM 
voor gekozen is nu tot publicatie over te gaan? 

 
2. Heeft gemeente en/of warmtestad contact gehad met SodM over het Groninger 

aardwarmteproject? Wat is de formele, dan wel informerende rol die het SodM speelt bij het 
Groninger aardwarmteproject ‘WarmteStad’? Heeft het SodM het Groninger project getoetst en 
zo ja beschikt het college over deze beoordeling? 

 
3. Zijn de risico’s die SodM schetst in rapport de’ Staat van de Sector Geothermie’ bekend, in 

kaart gebracht en zijn er in het project ‘WarmteStad’ maatregelen genomen om die 
onderscheidende risico’s te voorkomen, of tot een acceptabel minimum terug te brengen? 

 
4. Levert het rapport nieuwe inzichten op mbt het geothermieproject? Bijvoorbeeld met betrekking 

tot het verhoogde risico op seismiciteit in Groningen? Zo ja, wat zijn die? 
 
5. Wat zijn de gevolgen van het rapport voor het project ’WarmteStad’? 
 
 
  



 

 

Hoogachtend, 
 
Wieke Paulusma Wim Koks Jan Pieter Loopstra   Martijn van der Glas  
D66   SP  PvdA    GroenLinks   
 
 
 
Sabine Koebrugge   Herman Pieter Ubbens  Inge Jongman  
VVD     CDA     CU 


