Voorbereidingsmemo
beeldvormenddvormendrmendd

Aan: Raad Raad
Van: Raad Agendacommissie
Datum: Raad 13 oktober 2021 oktober 2021

Betreft
O 

Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
W rmtetr ndsitiepldvormend nd Groningen 2022-2030 (Raadsvoorstel 6 oktober 2021)rormendndindgend 2022-2030 (R dsvormendormendrsteldvormend 6 oktober 2021) ormendktormendber 2021)
Warmtetransitieplan-Groningen-2022-2030roningen-2022-203 oktober 20210

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Margot Philippart (beleidsmedewerker),  margot.philippart@groningen.nl,  050 3 oktober 202167 1296 1296
Sanne Ros (bestuursadviseur),  sanne.ros@groningen.nl,  050 3 oktober 202167 1296 7 1296086

Korte samenvatting:
Dit warmtetransitieplan is een eerste uitwerking van de visie Stap voorstap naar aardgasvrije wijken
en dorpen uit 2019. In het plan geeft het college aan hoe de gemeente de komende jaren verder wil  het college aan hoe de gemeente de komende jaren verder wil
gaan met de warmtetransitie. Zoals eerder afgesproken gaat de uitrol van een warmtenet in het
Noordwesten van de Stad verder. De keuze wordt gemaakt om het warmtenet publiek aan te leggen
en geschikt te maken voor hoge temperaturen. Daarnaast wordt gekozen voor het uitgangspunt dat
inwoners die gebruik maken van het warmtenet eenzelfde tarief krijgen. De uit rol van het wa rmtenet
is een intensief en langjarig project. De gemeente neemt bewust het voo rtouw in deze ontwikkeling
omdat men vaart wil en moet maken. Binnen deze systeemkeuze gaat het college de komende
periode verder met bewoners en bedrijven in gesprek voor de nadere uitwerking in
uitvoeringsplannen op buurtniveau. Daarnaast gaat men alle inwoners en onderneme rs helpen en
activeren om ook aan de slag te gaan met de warmtetransitie. Het Energieloket wordt versterkt,  de
gemeente gaat verder met Groningen-2022-2030roningen Werkt Slim en Groningen-2022-2030resco en er worden vervolgafspraken met de
woningcorporaties gemaakt. Er wordt zoveel mogelijk maatwerk geboden aan voor de individuele
inwoners en ondernemers maar ook de kracht van het samen doen wordt benut.

Vermeld op LTA?
O 

Ja,  item nr 2020-13 oktober 20219

Deadline?
O 

nee

Doel van de activiteit
o

Beeldvormend

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

n.v.t.

Voorgeschiedenis
Commissiebespreking 2019 Strategie-en-aanpak-voor-stap-naar-aardgasvrije-wijken-en- do rpenraadsvoorstel-12-juli-2019
Raadsbespreking 2019 Strategie-en-aanpak-voor-stap-naar-aardgasvrije-wijken-en- dorpenraadsvoorstel-12-juli-2019

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Beeldvormende sessies zijn 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.
In deze interne sessie is er voor raadsleden gelegenheid technische vragen aan de betrokken
ambtenaren te stellen.
Later op deze dag is er een openbare sessie voor inspraak op (o.a.) dit raadsvoorstel
De meningsvormende sessie hierover staat gepland voor 17 1296 november a.s.

Nadere informatie
Dossier: Raad Energiebeleid-aardgasloos
Dossier: Raad Energiebeleid-warmte

