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VERZONDEN 12 FEB. 2019

Geachte heer Renet,

Hierbij treft u de antwoorden aan op uw vragen d.d.18 december jl. inzake Het Groene 
Net.

Voorafgaand aan de beantwoording een korte terugblik inzake Limbrichterveld Noord, 
waarop een deel van de vragen betrekking heeft. De opeenvolgende raden en colleges 
(sinds 2010) hebben de ontwikkeling van alternatieven en duurzame energie hoog in 
het vaandel en daarin voortdurend het voortouw genomen. De oprichting van Het 
Groene Net was een van de belangrijke maatregelen. Daardoor staan we landelijk 
gezien in een vroegtijdig stadium vooraan en krijgen en benutten we een kans om onze 
inwoners (in het bijzonder Limbrichterveld Noord) te laten profiteren in de noodzakelijke 
transitie. Afgelopen zomer, in juli, is de raad geïnformeerd over de subsidieaanvraag 
voor de proeftuin Aardgasvrije Wijk Limbrichterveld Noord. Vervolgens is de subsidie 
toegekend. Daarvan is uw raad eind september op de hoogte gesteld. Op 25 oktober, 
vervolgens, heeft in de Ronde een zogenaamde 'awareness sessie' voor de energievisie 
plaatsgevonden. Daarin is onder meer de gasvrije wijk aan de orde geweest. Ook de 
andere stakeholders, waaronder uiteraard de buurtbewoners, zijn geïnformeerd over 
zowel de aanvraag als de toekenning van de subsidie voor Limbrichterveld Noord. 
Daarnaast zijn de bewoners van Limbrichterveld in december jl. uitgenodigd voor een 
uitgebreide informatiebijeenkomst, waarin het besluit om de subsidie te benutten als een 
kans is gepresenteerd voor in eerste instantie Limbrichterveld Noord.
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Een gedegen kans om, met subsidie en de combinatie van aansluiting op Het Groene 
Net en woningisolatie, als een van de eerste gemeenten in Nederland een deel van een 
wijk aardgasvrij te maken. Daarbij is in de bijeenkomst nadrukkelijk vermeld dat niemand 
verplicht is tot deelname. De gemeente heeft de intentie het aardgasvrij maken van de 
wijk samen met de bewoners te ontdekken en verkennen, zoals het een proeftuin 
betaamt. Een beperkt deel van deze toegekende subsidie is bedoeld voor Het Groene 
Net. Hiermee wordt een netwerk aangelegd waarop elke woning kan worden 
aangesloten. Het overgrote deel (circa 70%) van de subsidie is bestemd voor het 
isoleren van de woningen, de aanpassing van de meterkast en de aansluiting van de 
elektrische kookplaat.

Vraag 1
Graag willen wij op korte termijn alle onderliggende informatie over de ontwikkelingen 
van HGN in 2018 en de plannen in 2019 ontvangen.

Deze plannen over de ontwikkelingen van Het Groene Net in 2018 en de plannen in 
2019 bevatten bedrijfsgevoelige informatie.

Aan te geven is dat Het Groene Net in 2018 de infrastructuur in het deelgebied 
Sittard Centrum-west heeft ontwikkeld en aangelegd. Zo is de warmteleiding 
vanuit het Limbrichterveld via de Poststraat doorgetrokken naar Bedrijvenstad 
Fortuna en vanuit Ligne richting de Stadsporthal en Tuin van Gulik. Daarnaast zijn 
er voorbereidingen getroffen voor de aansluiting van het Woonzorgcomplex aan 
de Odasingel en het voormalig Bisschoppelijk College aan de Parklaan. Verder is 
gestart met de ontwikkeling van de deelgebieden Geleen, Beek en Stein. Hierbij 
zijn inmiddels ook de Provincie Limburg en Enexis betrokken. Tevens zijn de 
voorbereidingen gestart voor de 'uitkoppeling' van de eerste restwarmtebron op 
Chemelot eind 2019.

Vraag 2
Is het College met SPA van mening dat er aanvullende maatregelen getroffen dienen te 
worden waardoor de woningen in Thienbunder alsnog voldoen aan de gestelde EPC = 
0,6 norm

Neen, de woningen in Thienbunder zijn gebouwd volgens de vigerende 
bouwvoorschriften in het bouwbesluit.

Vraag 3
Tot welke Energie-index worden de woningen geïsoleerd en worden de benodigde 
ventilatievoorzieningen ook gesubsidieerd?

Wettelijke normen voor isolatie van bestaande woningen bestaan niet. De 
woningeigenaar beslist zelf over de mate van isolatie van de woning. De 
woningeigenaren in Limbrichterveld Noord kunnen deze beslissing baseren op de 
informatie op basis van de Transitiescan.
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Graag ontvangen wij van u een recent rapport op basis van metingen waaruit blijkt dat 
het rendement van Het Groene Net wordt gehanteerd en in de praktijk ook wordt 
gerealiseerd.

Het Equivalent Opwekkingsrendement (EOR) is bepaald op basis van de 
verklaring van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en opgenomen in de 
op 1 februari 2018 door uw Raad vastgestelde Warmteplannen. Daarnaast is het 
opgenomen in de bijbehorende Regionale Warmtevisie. Deze stukken treft u in de 
bijlagen van deze brief nogmaals aan.

Vraag 4

Vraag 5
Is het College het met SPA eens dat de tarieven van HGN (minimaal 30%) verlaagd 
dienen te worden ten einde voor de bewoners concurrerend te worden met de gasprijs?

U wijdt in uw brief een passage aan het programma Radar. Op basis daarvan stelt 
u een vraag inzake de verlaging van de tarieven van Het Groene Net ten einde voor 
bewoners concurrerend te worden met de gasprijs.

In de uitzending van Radar d.d. 11 september 2017, worden individuele 
tariefcomponenten met elkaar vergeleken. U stelt dat de afnemers van Het Groene 
Net reeds veel meer betalen dan wanneer zij op gas aangesloten zouden zijn. Deze 
veronderstelling is onjuist. Radar bespreekt in de uitzending de kosten voor 
klanten van Ennatuurlijk (in Hoogveld) en niet van Het Groene Net.
De tariefstelling van Het Groene Net is concurrerend en vindt plaats op basis van 
het gestelde in de Warmtewet en is gebaseerd op het zogenaamde 'Niet meer dan 
Anders-principe' (NMDA). Deze tarieven worden gecontroleerd door de Autoriteit 
Consument en Markt. Door toepassing van het NMDA-principe zijn de integrale 
tarieven van Het Groene Net concurrerend met de gasprijs. Bovendien is in de 
statuten van Het Groene Net opgenomen dat overwinsten ten gunste van 
prijsverlagingen voor de klant worden ingezet.

Vraag 6
Worden bij alternatieven in de Transitiesan Limbrichterveld de indirecte kosten voor de 
bewoners (zowel incidenteel als structureel) in de berekeningen meegenomen en 
worden terugverdientijden of andere rendementen van de investeringen van de 
bewoners verrekend?

Ja. Deze kosten worden voor woningeigenaren in de Transitiescan inzichtelijk 
gemaakt. Tevens wordt een globale doorkijk naar (toekomstige) energiekosten van 
de verschillende alternatieven opgenomen in de rapportage van de Transitiescan.
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Is het College het met SPA eens dat er een C02-certificaten uit de markt moeten 
worden gehaald ten gevolge van benutting van de restwarmte van Chemelot?

De door u voorgestelde verrekening van C02-certificaten is in het huidige 
European Tradingsystem bij warmtenetten niet toegestaan.

Vraag 7

Hoogachtend,
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