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SPA is er van overtuigd dat we als samenleving weg moeten van de fossiele brandstoffen. 
Daarom is SPA groot voorstander van het gasvrij maken van onze gemeente, te beginnen in 
Limbrichterveld-Noord. 
Daarbij geldt voor SPA echter wel dat onze inwoners daar niet de dupe van mogen worden. 
 
Als eerste wil ik de wethouder vragen wat het doel van de proeftuin is. 
Is dat om de wijk gasvrij te maken of is dat om HGN uit te rollen. 
 
SPA gaat in haar politiek uit van een aantal kernwaarden. 
In de eerste plaats bekijkt SPA alles primair van uit het oogpunt van onze inwoners, sociaal 
maar ook financieel. Wat voor consequenties heeft een besluit voor onze inwoners, wat 
levert het hun op, wat kost het hun. 
 
Ten tweede wil SPA de gemeentelijke financiën goed onder controle krijgen, hebben en 
houden. Niet voor niets waarschuwt SPA al sinds 2014 voor de financiële problemen. HGN 
zou risicoarm ontwikkeld worden maar inmiddels is duidelijk dat dit allesbehalve gebeurt. 
 
Ten derde vindt SPA dat onze gemeente veel meer aandacht moet schenken aan milieu, 
gezondheid en leefbaarheid want per slot van rekening gaat het om het welbevinden van 
onze inwoners nu en in de toekomst. Economische motieven zijn daaraan ondergeschikt. 
 
De wethouder heeft in de Raadsronde aangegeven ‘ik wil scoren’. 
Daar heeft SPA niks op tegen, sterker wij applaudisseren indien er echt gescoord wordt. 
Het verontrust ons echter zeer dat de wethouder op vragen onzerzijds schrijft 
‘Het uitvoeringsplan gaat uit van het gasvrij zijn in 2021. Of dit haalbaar is hangt af van de 
mate waarin mensen bereid zijn om van het gas af te gaan.’ Haastige spoed is zelden goed en 
zeker in dit geval waar het een cruciale zaak betreft. Bezint eer ge begint. 
 
In ‘Lekker warm zonder aardgas’ concludeert TNO ‘Keuzevrijheid van bewoners voor 
alternatieve warmteconcepten is de beste manier om te komen tot innovaties en 
kostendalingen. Draagvlak creëren en het enthousiasmeren van burgers zijn cruciale 
succesfactoren in de energietransitie’ en ‘snelheid gaat gemakkelijk ten koste van draagvlak 
en ook van innovatie en kostendaling’. 
 
De handelwijze van het College is hiermee in strijd. Debet hieraan is het uitvoeringsplan dat 
geschreven is puur van uit het gezichtspunt van HGN. Dat uitvoeringsplan gaat niet over het 
gasvrij maken van Limbrichterveld-Noord, nee het gaat over het aansluiten van bewoners op 
HGN. Het is een commercieel plan en geen transitieplan. 
 
Er wordt aangegeven dat er drie keuzes zijn namelijk ‘niets doen’, ‘aansluiten op HGN’ en 
‘gasvrij worden met een warmtepomp’.  Ernstig is dat subsidies aan die kortzichtige indeling 
worden gekoppeld. Hier wreekt zich de verwevenheid van functies die daarom nodig moeten 
worden ontvlochten. 
 
Basis behoort reductie van het benodigde energieverbruik van de woning te zijn. 



De wethouder zou kunnen scoren door te beginnen met ALLE woningen te isoleren. 
Dat scheelt enorm in het energiegebruik en raakt de mensen positief in de beurs. 
Het uitvoeringsplan maskeert de hoge kosten door woningen die op HGN worden 
aangesloten een beetje te isoleren. Mensen zijn na aansluiting jaren gebonden en kunnen 
geen goedkopere leverancier meer zoeken. HGN is slechts een andere energieleverancier, 
levert mensen NIKS op en kost hun handenvol geld, zowel eenmalig als jaarlijks. 
 
Juist mensen die hun woning eerst goed willen isoleren, vervolgens innovatieve technieken 
zoals dag/nacht warmteopslag willen benutten en dan of op waterstof willen overschakelen 
(indien dat doorgaat) of op een later moment all-electric willen worden krijgen GEEN subsidie 
van dit College. Juist die mensen zijn de voorlopers, die moeten gesteund worden. 
 
Mensen die nu een warmtepomp overwegen houdt men kosten voor die een door SPA 
ingeschakelde expert als veel te hoog aanmerkt. Deze geeft aan dat er appels met peren 
worden vergeleken omdat een eerlijk vergelijk verlangt dat de woning op eenzelfde wijze 
geïsoleerd wordt indien deze op HGN wordt aangesloten als op een warmtepomp. 
 
SPA wil zaken doen vanmiddag. SPA wil dat onze inwoners ZELF kunnen kiezen hoe zij gasvrij 
gaan worden. De mogelijkheden zijn er door slimme inzet van de beschikbare middelen. 
SPA roept het College en de Raad op om niet voor de snelle hap te gaan die zwaar op maag 
zal liggen van de bewoners en de gemeente, maar om voor duurzaamheid te gaan en 
daadwerkelijk te werken om de wijk systhematisch gasvrij te waarbij iedereen wordt 
meegenomen.  Dat duurt langer maar levert ongetwijfeld een beter resultaat. 
 

Fossielvrij worden op fossiele restwarmte is net zo iets als vegetariër worden op een dieet 
van frikandellen. Je houdt jezelf voor de gek en je weet het. 

 
 
Ook na deze vergadering zal SPA mensen blijven informeren over de gevolgen die aansluiting 
op HGN voor de inwoners heeft en de mogelijkheden die de bewoners van Limbrichterveld-
Noord hebben. SPA vindt de beurs van onze inwoners belangrijker dan de balans van HGN of 
het prestige van de gemeente. 
Wij nemen onze verantwoordelijkheid richting onze inwoners ook wanneer de gemeente hun 
belang niet primair stelt. 


