
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad
Van: Griffie
Datum: juni 2022

Betreft 
O Agendering 

O na agendaverzoek
O College

Onderwerp voor de sessie
Herijking Financieel Meerjarenplan (FMJP) WarmteStad 2022-2027

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Abukar Said (accountmanager verbonden partijen), 050 367 6483, abukar.said@groningen.nl 
Sanne Ros (bestuursadviseur), 050 367 7086, sanne.ros@groningen.nl 
Lineke Bakker (bestuursadviseur), 050 367 7689, lineke.bakker@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Het huidige (eerste) Financieel Meer Jaren Plan (FMJP) van WarmteStad dateert van mei 2017 en 
loopt daarmee in 2022 af. Als opmaat voor een nieuw FMJP voor de periode 2022-2027 heeft 
WarmteStad de balans van de eerste vijf ontwikkeljaren opgemaakt en het perspectief voor 
doorontwikkeling in de komende jaren geschetst. Het door de raad vastgestelde Warmte Transitie 
Plan en de financieringsmogelijkheden vanuit Den Haag en Europa spelen hierbij een belangrijke rol. 
Een uitgewerkt FMJP 2022-2027, waarin het projectenprogramma voor die jaren wordt 
geconcretiseerd, gefaseerd en financieel vertaald, zal de raad in de tweede helft van dit jaar worden 
aangeboden. Voor de financiële afwikkeling van het eerste FMJP heeft WarmteStad haar 
aandeelhouders (naast de gemeente ook het waterbedrijf Groningen) een concreet voorstel gedaan.

Deze technische sessie is bedoeld om de raad ter voorbereiding op die besluitvorming mee te nemen
in de actualiteiten en de perspectieven en daarmee samenhangende kapitaalbehoefte van 
WarmteStad.

Op 15 juni is er in vervolg op deze beeldvormende sessie een meningsvormende sessie over het 
raadsvoorstel Vervolgfinanciering-Warmte-Koude-Opslag-WKO-en-toekomstperspectief-WarmteStad 

Wijze van behandeling 
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.

De sessie is gedeeltelijk openbaar en gedeeltelijk besloten. Programma z.o.z.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Vervolgfinanciering-Warmte-Koude-Opslag-WKO-en-toekomstperspectief-WarmteStad
mailto:lineke.bakker@groningen.nl
mailto:sanne.ros@groningen.nl
mailto:abukar.said@groningen.nl


Het openbare deel zal gaan over stand van zaken WarmteStad algemeen en het besloten deel dan 
specifiek op het raadsvoorstel zelf dat ook onder geheimhouding naar de raad wordt gestuurd. De 
reden dat dit raadsvoorstel en daarmee een deel van de sessie besloten dient te zijn is om 
bedrijfsmatige financiële redenen. 

Het programma voor de sessie is als volgt:

1. Introductie en kick-off - 5 min (Wethouder Energie)

2. Algemeen deel - stand van zaken WarmteStad  - 20 min (openbaar) 

3. Specifiek deel - rv vervolgfinanciering WKO en toekomstperspectief (besloten) - 40 min 

4. Vragen - 30 min

5. Afsluiting - 5 min   

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier   Energiebeleid-warmte   

Nadere informatie
https://warmtestad.nl/ 

https://warmtestad.nl/
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/02-Programma-2-Leefomgeving-en-Veiligheid/deelprogramma-Kwaliteit-leefomgeving-incl-duurzaamheid-en-evenementen/Energiebeleid/Energiebeleid-warmte

	Voorbereidingsmemo
	Betreft
	Onderwerp voor de sessie
	Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
	Korte samenvatting:
	Wijze van behandeling
	Voorgeschiedenis / dossier
	Nadere informatie


