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Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Vervolgfinanciering Warmte Koude Opslag (WKO) en toekomstperspectief WarmteStad
(raadsvoorstel 2 juni 2022)
Vervolgfinanciering-Warmte-Koude-Opslag-WKO-en-toekomstperspectief-WarmteStad

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Abukar Said (programma-econoom), 050 367 64 83, abukar.said@groningen.nl
Sanne Ros (bestuursadviseur), 050 367 7086, sanne.ros@groningen.nl

Korte samenvatting:
Het verduurzamen van onze warmtevoorzieningen is essentieel om in 2035 als gemeente CO2neutraal te kunnen zijn. WarmteStad speelt als publiek warmtebedrijf een belangrijke rol bij de
realisatie van de gemeentelijke ambities. Als aandeelhouder (50%) geeft de gemeente samen met
waterbedrijf Groningen (50%) sturing aan de activiteiten van WarmteStad B.V. en zorgt zij mede voor
het verstrekken van benodigde financiële middelen. Op grond van het Directiereglement stelt
WarmteStad eens per vijf jaar een Financieel Meerjarenplan op. Het huidige (eerste) Financieel
Meerjarenplan (FMJP), dat is vastgesteld door de aandeelhouders, dateert van mei 2017 en loopt in
2022 af. Het voorliggende voorstel ‘Vervolgfinanciering WKO en toekomstperspectief WarmteStad’
maakt als opstap naar het nieuwe FMJP 2022 de (financiële) balans van de WKO-activiteiten uit het
huidige FMJP 2017 op. De financieringsperiode voor de WKO-activiteiten in 2022 af. Dit maakt de
financiële afwikkeling van het FMJP 2017 en beoordeling van de vervolgfinanciering voor deze WKOactiviteiten op korte termijn noodzakelijk. Dit voorstel voorziet hierin en betrekt hierbij de effecten
die verdere groei op de financieringsbehoefte van de WKO-activiteiten zal hebben.
Voorgesteld wordt de gemeentelijke leningen aan WarmteStad ten behoeve van het WKO Financieel
Meerjarenplan WarmteStad 2017-2022 om te zetten in een Agio kapitaalstorting van in totaal €
4.625.000,-; geen wensen en bedenkingen te hebben bij het verstrekken van een gemeentelijke
lening aan WarmteStad van in totaal € 4.000.000,- ten behoeve het WKO Stadshavens project; een
kapitaalverstrekking in Agio aan WarmteStad BV te doen van € 1.500.000,- ten behoeve van de WKOprojecten; geen wensen en bedenkingen te hebben bij het verstrekken van een gemeentelijke lening
aan WarmteStad BV van in totaal € 750.000,- als werkkapitaal voor de bestaande WKO-activiteiten
(excl. Stadshavens) in de jaren 2022 en 2023.

Wijze van behandeling
Meningsvormende sessies zijn 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.
Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. De maximum spreektijd per fractie
bedraagt ongeveer 3 à 4 minuten, exclusief interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de
aanwezigheid van meerdere insprekers, de spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van
toepassing)
WarmteStad is een politiek gevoelig dossier, het gaat hier om een tussenbalans/evaluatie na 5 jaar
bestaan, en om stappen richting de toekomst. Daarbij gaat het om veel geld.
Mede gezien de complexiteit van de materie en de stukken is er ter voorbereiding een
beeldvormende (technische) sessie op 8 juni.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier: Energiebeleid-warmte

Nadere informatie
https://warmtestad.nl/

