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Groene Net uit eigen zakGroene Net uit eigen za
DUURZAAMHEID Project moet zichzelf bewijzen zonder mede-financiering van banken

door Erwin Schmidt

SITTARD – De aanleg van het eer-
ste deel van Het Groene Net
(HGN) ten westen van het Sit-
tardse centrum wordt uit eigen
middelen betaald. Externe finan-
ciering door banken is niet aan
de orde. Bedoeling is HGN via
een ‘risico-arm groeimodel’ daar-
na verder uit te bouwen.

HGN wil restwarmte van bedrijven
gebruiken om kantoren en huizen
in de regio te verwarmen. Het gaat
om restwarmte van de Biomassa
Energie Centrale (BES) in Sittard

en van Chemelot. In de eerste fase
wordt een warmtenetwerk aange-
legd vanuit de BES. Onder meer
het nieuwe stadshart Ligne moet
via het netwerk worden verwarmd.

Het is de bedoeling dat volledige
aanleg van HGN in één klap een
bijdrage van 9,2 procent levert aan
het lokaal gestelde duurzaamheids-
doel van 20 procent in 2020. Ge-
streefd wordt naar het aansluiten
van totaal vijfduizend woningen
en zo’n zestig bedrijven, die deels
ook in de gemeenten Stein en Beek
liggen. Deze gemeenten sluiten pas
later aan bij het project.

Of en hoe snel dat gebeurt,

hangt af van het succes van die eer-
ste fase. Sittard-Geleen en de firma
Ennatuurlijk hebben vorig jaar ie-
der 2,5 miljoen euro toegezegd om
HGN vlot te trekken. Daarnaast ver-
strekt de provincie een achterge-
stelde lening, meldt het stadsbe-
stuur van Sittard-Geleen in een
brief aan de gemeenteraad.

„Het feit dat nu een uitgebreide
bankenbeoordeling achterwege kan
blijven, betekent dat er vaart ge-
maakt kan worden met de realisa-
tie”, melden B en W van Beek in
een ‘voortgangsrapportage’. „De
praktijk kan hiermee op een risico-
arme wijze aantonen of de voorbe-

reide businesscase ook daadwerke-
lijk zo uitpakt.”

Gedeputeerde Daan Prevoo (SP,
Duurzaamheid) wil na aanleg van
de eerste fase verdere groei van het
netwerk versnellen. De provincie
wil daarbij de regierol naar zich toe
trekken, wat voorwaarde is voor
het mogelijk binnenhalen van drie
tot vijf miljoen extra rijkssubsidie.

Over de voortgang van de eerste
fase heerst radiostilte sinds Enna-
tuurlijk en Sittard-Geleen zomer
vorig jaar een bv-structuur optuig-
den voor de start van het project.
Sittard-Geleen verwacht binnen-
kort nadere mededelingen te doen.




