
Voorbereidingsmemo
Meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 18 november 2020

Betreft 
O Raadsvoorstel + collegebrief

Titel en datum van het stuk (+ link):
Aanbesteding WarmteStad t.b.v. wijkvernieuwing Selwerd (4 november 2020)

+ Stand van zaken WarmteStad 2020 (4 november 2020)

Aanbesteding-WarmteStad-t-b-v-wijkvernieuwing-Selwerd 

Stand-van-zaken-Warmtestad-2020 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Selwerd:

Arjen Terpstra (projectleider), arjen.terpstra@groningen.nl, 050 367 6524

Marieke Eillert (bestuursadviseur), marieke.eillert@groningen.nl, 050 367 8718

WarmteStad:

Charis van den Berg (beleidsmedewerker), charis.van.den.berg@groningen.nl, 050 367 6564

Abukar Said (beleidsmedewerker), abukar.said@groningen.nl, 050 367 6483

Sanne Ros (bestuursadviseur), sanne.ros@groningen.nl, 050 367 7086

Korte samenvatting:
Eerder dit najaar heeft de raad uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de 

openbare ruimte in Selwerd. Om werk met werk te maken wordt hier samengewerkt met 

WarmteStad, door de aanleg van de hoofdwarmteleiding van het warmtenet en de herinrichting van 

de openbare ruimte gezamenlijk aan te besteden (o.l.v. de gemeente). Het reeds verleende krediet 

betrof alleen het gemeentelijke deel, voor het deel van WarmteStad wordt nu aanvullend budget 

gevraagd, te dekken uit de terugbetaling door WarmteStad.

Aan de bespreking van dit raadsvoorstel wordt gekoppeld de collegebrief over de stand van zaken 

WarmteStad. Hierin wordt o.m. gemeld dat er sprake is van tegenvallende resultaten m.b.t. WKO 

Europapark en WKO NDEA. Met betrekking tot Warmtenet Noordwest is er sprake van een positieve 

trend in de financiën. Veel klanten kregen te maken met een tariefsverhoging, maar n.a.v. 

schriftelijke vragen uit de raad is WarmteStad in overleg met de woningcorporaties over het 

toepassen van een correctie. Gemeld wordt verder dat WarmteStad een projectplan heeft opgesteld 

voor een duurzame warmtecentrale op het Zerniketerrein. Als tweede bronmodule wordt gesproken 

over aansluiting op een evt aan te leggen zontermisch park bij Dorkwerd. 

Vermeld op LTA?
O ja, nrs 2020-50 / 51

Deadline?
O nee
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mailto:sanne.ros@groningen.nl
mailto:abukar.said@groningen.nl
mailto:charis.van.den.berg@groningen.nl
mailto:marieke.eillert@groningen.nl
mailto:arjen.terpstra@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Stand-van-zaken-Warmtestad-2020


Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie (de agendacommissie denkt m.n. aan de tarieven)

Voorgeschiedenis
Eerdere besluitvorming inzake Selwerd: Wijkvernieuwing-Sunny-Selwerd-herinrichting-openbare-

ruimte-raadsvoorstel-23-juni-2020-277999-2020 

Eerdere brief over financiën WarmteStad: Stand-van-zaken-financien-WarmteStad-2019-en-2020-

95297-2020 

Schriftelijke vragen over tarievenbeleid WarmteStad: Tarievenbeleid-WarmteStad-D66-PvdA-20-2-

2020 

 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  

voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Eén ronde voor politieke vragen en stellingnames van de fracties m.b.t. beide stukken.

Doel: bezien of het raadsvoorstel m.b.t. Selwerd door kan naar de raad, en zo ja, hoe (conform – al 

dan niet met moties – of ter discussie); de collegebrief gaat niet door naar de raad, willen fracties 

n.a.v. de bespreking daarover nog een motie indienen, dan kan dat als ‘motie vreemd’. 

Spreektijden: ongeveer 3 minuten per fractie en 15 minuten voor het college.

Nadere informatie
…
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