Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 18 november 2020

Betreft
O

Agendaverzoek
O
College

Titel en datum van het stuk (+ link):
Programma energie: warmte en opwekking

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Thijs Veenstra (beleidsmedewerker), 050 367 8451, thijs.veenstra@groningen.nl
Paul Corzaan (projectmanager, warmtebronnenstrategie), 050 3678746, paul.corzaan@groningen.nl
Sanne Ros (bestuursadviseur), 050 367 7086, sanne.ros@groningen.nl

Korte samenvatting:
Het college wil de raad graag bijpraten over de thema’s warmte en opwekking. Er staan diverse
stukken hieromtrent op de LTA de komende maanden, en het is zinvol ze in samenhang aan de raad
te presenteren. Het gaat om de onderwerpen bronnenanalyse (rapportage reeds verschenen:
Rapport-analyse-warmtebronnenstrategie ), en beleidskader zonneparken, gebiedsvisie MeerstadNoord en Windverdieping (alle drie voor april a.s. op de LTA).
Bronnenstrategie: Door het wegvallen van geothermie maakt WarmteStad nu voor het warmtenet in
Selwerd en Paddepoel gebruik van warmte uit de beide nabij gelegen datacentra. Deze bronnen zijn
echter niet voldoende voor de gehele doelstelling van WarmteStad voor alle noordelijke wijken. Er
zijn dus meer warmtebronnen nodig. In het nu gepresenteerde rapport van Guidehouse zijn alle
mogelijk warmtebronnen in kaart gebracht en via een multicriteria analyse beoordeeld (niet alleen
t.b.v. de warmtenetten, maar ook voor een invulling met all-electric of hybride). Het college vindt het
belangrijk om uit een mix aan kansen, mogelijkheden en (on)zekerheden tot een juiste keuze te
komen. Dit vereist een zorgvuldige uitwerking en afweging, waarbij de raad in deze beeldvormende
sessie wordt meegenomen.
De vier conclusies uit het rapport:
 In de gemeente Groningen is voldoende potentie aan warmtebronnen. De potentie voor
lokale, hernieuwbare elektriciteits- en gasbronnen is niet voldoende.
 De multicriteria analyse stelt de gemeente in staat een heldere bronnenstrategie te voeren.
 De ontwikkeling van het warmtenet is een grotere uitdaging dan de ontwikkeling van de
bronnen.
 Een vraaggestuurde ontwikkelstrategie die gebruik maakt van lokale industriële restwarmte
en omgevingswarmte sluit het best aan bij de huidige lokale situatie.
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Voorgeschiedenis
Dossiers Energiebeleid-wind , Energiebeleid-warmte en Energiebeleid-zon

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde
onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium.
Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen
vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van
burgers of andere betrokkenen.
Globaal programma:
Bespreking aan de hand van presentaties en vragen per onderwerp.
0. Inleiding
1. Beleidskader zonneparken (15 min presentatie + 15 min vragen)
2. Gebiedsvisie Meerstad Noord (idem)
3. Bronnenanalyse + Routeplanner Warmte (idem)
4. Windverkenning (idem)

Nadere informatie
…

