
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 24 maart 2021

Betreft 
O Agendaverzoek

O College

Titel:
Agenderingsverzoek Beeldvormende sessie WarmteStad

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Abukar Said, beleidsmedewerker, 050 367 6483, abukar.said@groningen.nl 

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

Korte samenvatting:
Op 11 november jl. is bij de begrotingsbehandeling de motie Klimaatrechtvaardigheid van de Partij 

voor de Dieren en de SP aangenomen. Hierin wordt overwogen dat Groningers die aangesloten 

worden op WarmteStad vooruitgang moeten ervaren, maar dat er verschillende voorbeelden zijn 

waarbij Groningers die aangesloten zijn op WarmteStad deze (financiele) vooruitgang niet hebben 

ervaren, dat dit het draagvlak voor de overgang naar schone energie en een beter milieu verkleind, 

en dat dit een ongewenst effect is van het oprichten van WarmteStad. Het college wordt verzocht te 

onderzoeken hoe het komt dat sommige bewoners die aangesloten zijn op WarmteStad hier 

financieel negatieve gevolgen van ervaren, en hiervoor uiteen te zetten wat het college van B&W 

hieraan kan doen, met de intentie om tot oplossing voor betreffende bewoners te komen. Naar 

aanleiding van de ze motie biedt het college deze beeldvormende sessie aan, waarin men op het 

gevraagde wil ingaan. Het college heeft ‘Atriensis projecten’ gevraagd om een notitie op te leveren 

waarin wordt ingegaan op de hoogte en conformiteit van de warmtetarieven van WarmteStad. Het 

resultaat hiervan is bijgevoegd en zal in de sessie worden toegelicht.

Vermeld op LTA?
O Nee, niet direct, wel gerelateerd aan 2020-50, periodieke info over financiële 

voortgang WarmteStad (tijdens de sessie zal worden gevraagd of hier voor het vervolg nog 

aan gehecht wordt)

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Beeldvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):

mailto:abukar.said@groningen.nl
mailto:sanne.ros@groningen.nl


O n.v.t.

Voorgeschiedenis
Zie hierboven, m.b.t. motie Klimaatrechtvaardigheid bij begrotingsbehandeling 11/11/20 

(bijgevoegd)

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.

Programma beeldvormende sessie WarmteStad 

1. Aftrap– aanleiding en doel sessie (wethouder)

2. Update stand van zaken WarmteStad (directeur WarmteStad)                                          

3. De betaalbaarheid en tarieven van WarmteStad (medewerker WarmteStad)   

4. Presentatie onderzoek tarieven WarmteStad (motie) (Atriensis)

5. Vragen                                                                                                                                 

6. Afsluiting                                                                                                                                                        

Nadere informatie
Dossier: https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/Energiebeleid-warmte 

https://warmtestad.nl/

https://warmtestad.nl/
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/Energiebeleid-warmte
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