
Duurzaamheid 

Duurzaamheid 

Velen denken bij duurzaamheid primair aan klimaatverandering en duurzame energie, aan de 
uitputting van veel grondstoffen, aan vervuiling, het grootschalig kappen van bossen en de eco-
logische effecten daarvan. Anderen betrekken daar ook aspecten van het welzijn van de mens bij. 

Elk jaar verschijnen er overzichten waarin de Nederlandse gemeenten op duurzaamheid met elkaar 
worden vergeleken. SPA vindt dit belangrijk aangezien daarmee inzicht wordt verkregen waar de 
gemeente staat ten opzichte van andere gemeenten en hoe de ontwikkelingen binnen de gemeente 
zijn. Daarom heeft SPA elk jaar aandacht gevraagd voor de Gemeentelijke Duurzaamheids Index 
(GDI). Het College heeft dit telkenmale achteloos terzijde geschoven. Volgens SPA is dit niet 
toevallig : Sittard-Geleen is al vele jaren een van de slechts presterende gemeenten van Nederland 
op het gebied van duurzaamheid. Andere lijsten tonen een vergelijkbaar beeld. 

Een duurzame samenleving is volgens de GDI een samenleving 

• waarin ieder kan voorzien in zijn of haar behoeften,
• die zorgdraagt dat ook toekomstige generaties in hun behoeften kunnen voorzien,
• en waarbij ieder de mogelijkheid heeft om zich in vrijheid te ontwikkelen, binnen een stabiele

samenleving, in harmonie met zijn of haar omgeving.

Daarin komt duidelijk tot uitdrukking dat het gaat om drie elementen: 

• het welzijn van de mens
• het welzijn van de omgeving: milieu en natuur
• het welzijn van de economie.

Niet alle drie elementen zijn gelijkwaardig. Het welzijn van de mens en het welzijn van zijn omgeving 
zijn de doelen die we willen bereiken. Het welzijn van de economie is geen doel op zichzelf, maar 
een middel om de beide doelen van welzijn van de mens en van zijn omgeving te bereiken. Streven 
naar een hoog niveau van welzijn van de mens zonder tevens te zorgen voor een hoog niveau van 
welzijn van zijn omgeving is een doodoplopende weg. Het omgekeerde is evenmin zinvol, althans 
vanuit de mens bezien. Duurzaamheid gaat over onze gezondheid, de gezondheid van de aarde en 
de gezondheid van de gemeente. 



SPA is van mening dat de GDI een goede indicatie geeft hoe het met duurzaamheid in gemeenten is 
gesteld en maakt dit met een beperkt aantal indicatoren (24) zichtbaar.  

Qua duurzaamheid staat Sittard-Geleen 380e van alle 388 Nederlandse gemeenten. De afgelopen 10 
jaar stonden 27 gemeenten een of meerdere keren bij de onderste tien gemeenten. De ‘harde kern’ 
bestaat uit Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Pekela, Rotterdam, ’s-Gravenhage en Sittard-Geleen, die 
8, 9 of zelfs 10 keer onderaan de ranglijst stonden. Het toont aan dat Sittard-Geleen nog een lange 
weg te gaan heeft. 

Slechts op enkele gebieden gaat het de goede kant op. Schrikbarend is de situatie van de sociale 
zekerheid. 



Met de sociale zekerheid en de minima gaat het duidelijk de verkeerde kant op, iets wat SPA 
onderschrijft op basis van eigen waarneming : steeds meer mensen geraken in problemen. Met 
onderwijs, gendergelijkheid en ook veiligheid gaat het wel de goede kant op. 

De begroting 2018 vermeldt ook dit jaar weer ‘Het realiseren van 20% duurzame energie en 20% 
verbetering van energie-efficiëntie in 2020’. Maar ook na dit jaar blijft de verwachting van de realisatie 
van dit doel mijlenver achter : er wordt verwacht dat er 2,5% hernieuwbare electricteit wordt  
opgewekt. Het opwekken van energie met behulp van zon, waterkracht, wind en biomassa gebeurt 
vrijwel niet ! 

SPA heeft meermaals gepleit voor verhoogde inzet van de gemeente op dit gebied, maar de 
verantwoordelijke wethouder wilde gewoon niet aan inzet van zonnepanelen. Plaatsing op 
gemeentelijke daken of stimulering van plaatsing op private daken of via woningcorporaties 
gebeurden niet. Het College zette sinds 2009 vrijwel uitsluitend in op Het Groene Net. 

Het Groene Net (HGN) beoogt afvalwarmte van Chemelot te gebruiken om bedrijven en woningen in 
Stein, Beek en Sittard-Geleen van warmte te voorzien. Bovendien is de Biomassa Energiecentrale 
Sittard (BES) aangesloten op HGN en levert energie aan de wijk Hoogveld en omgeving. In totaal 
moeten zo’n 5000 woningen worden aangesloten op HGN, waarvan zo’n 1500 in Sittard-Geleen. 

De afvalwarmte van Chemelot is genoeg om circa 350000 woningen te verwarmen, genoeg voor heel 
Zuid-Limburg en een deel van Midden-Limburg. HGN wil 10% van de afvalwarmte benutten. SPA is 



groot voorstander van hergebruik van de afvalwarmte van Chemelot aangezien dit een fikse 
energiebesparing betekent, maar we plaatsen daar wel kanttekeningen bij. SPA heeft er niks op 
tegen dat Chemelot geld verdient door afvalwarmte te verkopen in plaats van dat de afvalwarmte 
haar geld kost om af te koelen tot een voor het milieu aanvaardbaar niveau. Waar SPA wel moeite 
mee heeft is dat het nuttig gebruik van de afvalwarmte betekent dat Chemelot CO2-certificaten 
bespaart en deze niet vernietigt maar deze elders in de wereld kan inzetten om additioneel te 
produceren. Waar SPA ook moeite mee heeft is dat de gemeentelijke bijdrage in de kosten voor dit 
project effectiever hadden kunnen worden ingezet. Indien dit geld was ingezet voor stimulering van 
de lokale opwekking van energie middels subsidie voor zonnepanelen was de opbrengst veel hoger 
geweest en hadden niet alleen mensen in een bepaald deel van de gemeente (namelijk langs het 
traject van HGN) structureel hun energiekosten kunnen verlagen maar mensen uit alle wijken. 

Exclusief Chemelot komt het energieverbruik in Sittard-Geleen overeen met dat van ongeveer 
170000 huishoudens, in totaal 9,65 PJ. Aangezien de gemeente bijna 50000 huishoudens telt 
betekent dit dat het zakelijk gebruik overeenkomt met circa 120000 huishoudens. 

De gemeente rekent in haar raadsvoorstel van 14 december 2017 de 21,74 PJ afvalwarmte van 
Chemelot als opwekwarmte voor HGN. Chemelot wordt buiten de gemeentelijke duurzaamheids-
doelstellingen gehouden : de gigantische energie- en CO2productie wordt niet meegeteld. Dan is het 
volgens SPA onjuist om een deel van de door Chemelot geproduceeerde afvalwarmte als 
‘gemeentelijke productie van duurzame energie’ te zien en het overgrote deel van de afvalwarmte 
niet mee te tellen in berekeningen. HGN is in wezen een gemeentelijk energiebesparingsproject en 
geen energieproductieproject en mag daarom ook niet worden meegerekend bij bepaling of het 
gemeentelijke energieproductiedoel is gehaald. 

Technisch is het pas in 2019 mogelijk om het gebruik van afvalwarmte van Chemelot op HGN aan te 
sluiten. Momenteel is het onduidelijk of dit gerealiseerd wordt. Lukt dit niet dan kan realisatie pas 
over zes jaar gebeuren tijdens de volgende grote onderhoudsbeurt van installaties op Chemelot. 

Het opwekken van duurzame energie is erg kostbaar en de impact op het ruimtegebruik van zon, 
wind en biomassateelt is enorm groot. Elke Peta joule die bespaard kan worden, hoeft niet te worden 
opgewekt. Dat betekent dat er ook veel energie bespaard moet worden, daar begint het mee. 
Isolatie, gebruik van grondwarmte, slim bouwen, energieopslag en andere mogelijkheden moeten we 
als gemeente stimuleren. Hergebruik van afvalwarmte vormt een zeer waardevolle aanvulling, reden 
voor SPA om positief tegenover HGN te staan. SPA is er van overtuigd dat de bevolking te 
mobiliseren valt om de energieproductie te verduur-zamen en om bestaande woningen te isoleren of 
op andere wijze de energiebehoefte te vermin-deren. Maar dan is het wel noodzaak dat de gemeente 
hierin het goede voorbeeld geeft en dit ook stimuleert. Op dit moment ontbreken subsidies en het 
project Dubbel Duurzaam heeft te weinig effect. SPA wil actiever beleid voeren. 

Sinds enkele jaren is de Energie Corporatie Sittard-Geleen actief. Deze wil burgers energiebewust 
maken en energieprojecten uitvoeren die de burgers ten goede komen. Tot nu toe is de gemeente 
weg terughoudend geweest in haar medewerking met gevolg dat er nog maar een beperkt aantal 
projecten gerealiseerd werd. Energiecorporaties hebben ook mogelijkheden die de gemeente niet 
heeft waaronder het gebruik van de ‘postcoderoos’ waardoor energieafname niet persé op de 
productielocatie behoeft te gebeuren. Dit maakt het mogelijk dat ook huurders aan bepaalde 
projecten deelnemen. SPA wil dat gemeente veel positiever tegenover dergelijke lokale particuliere 
initiatieven staat. Motivatie van de bevolking, benutten van particulier geld, realisatie van duurzaam-
heidsdoelen, koopkrachtverhoging vanwege lagere energielasten, waardevermeerdering van huizen 
en nog meer voordelen zijn te behalen. Het Nationaal Duurzaamheidsonderzoek heeft in 2016 
uitgewezen dat mensen van 61 jaar en ouder de meest duurzame generatie van Nederland zijn. 
Vaak heeft deze generatie ook de middelen om te investeren maar huivert vanwege de vraag of zij er 
nog lang genoeg van kunnen profiteren. Dat speelt vooral bij zonnepanelen;  mensen willen weten 



wat de terugverdientijd is en haken dan af omdat zij een termijn van 7 tot 9 jaar niet kunnen overzien. 
SPA wil hier iets aan doen op een wijze die het zowel particuliere woningbezitters als huurders 
mogelijk maakt om toch in duurzaamheid te investeren. 

Daartoe wil SPA een revolverend fonds oprichten waarin de gemeente een bepaald bedrag, 
bijvoorbeeld 1 miljoen, stopt. Uit dit fonds kunnen particulieren een bijdrage van enkele duizenden 
euro’s lenen tegen heel lage rente om duurzaamheidsmaatregelen te nemen, bijvoorbeeld om 
zonnepanelen te plaatsen. Uit de energiebesparing wordt de lening terugbetaald. Tot zover niets 
onbekends. Wanneer iemand verhuist kan uitgerekend worden wat de bewoner reeds terugverdiende 
van zijn investering door lagere energiekosten. Het restant kan door de gemeente of een 
energiecorporatie worden overgenomen. Hierdoor heeft de bewoner ten tijde van de investering de 
garantie dat er in ieder geval geen verlies wordt geleden bij voortijdig vertrek. Wanneer er vervolgens 
een nieuwe bewoner komt kan deze de lening overnemen van de gemeente of de energiecorporatie. 
SPA verwacht dat, met goede communicatie, hierdoor meer particulieren tot aanschaf zullen 
overgaan. Voor huurders zal overeenstemming met de verhuurder, vaak een woningcorporatie, nodig 
zijn. Ook daarin kan de gemeente actief optreden, het is ook in haar belang om de 
enegiedoelstellingen te realiseren. 

Wind biedt ook in Sittard-Geleen aanzienlijke mogelijkheden tot energieproductie maar stuit al 
decennia op weerstand vanwege horizonvervuiling en geluidproductie. SPA staat in beginsel niet 
negatief tegenover windenergie maar stelt wel als voorwaarde dat draagvlak onder de bevolking 
voorwaarde tot realisatie is. Als locatie lijken bedrijventerreinen het meest geschikt. Plaatsing van 
windmolens met grote wieken in woon- of toeristische locaties ziet SPA niet zitten. Waar mogelijk zou 
SPA de door windmolens ingenomen ruimte graag meervoudig benutten voor energieproductie 
bijvoorbeeld in combinatie met zonnepanelen. Het aanleggen van zonnepanelenparken ziet SPA als 
een te onderzoeken mogelijkheid. 

In meerdere gemeenten, bijvoorbeeld in Kerkrade, zijn uitstekend gelukte projecten gerealiseerd 
waarbij de gemeente in samenwerking met woningcorporaties hele woonbuurten een totaal nieuw 
aanzicht heeft gegeven en de woningen verduurzaamd zijn. Zoiets moet in Sittard-Geleen ook 
mogelijk zijn.  

Innovatie wordt al jaren als een van de focuspunten voor het Geleense centrum genoemd. Tot nu toe 
is daar niets van terecht gekomen. Een project gericht op het energieneutraal maken van het 
Geleense winkelcentrum gebruikmakend van innovatieve technieken kan een onderscheidende 
factor vormen die vestiging aantrekkelijker maakt. Chemelot zou daaraan met haar 
opbrengstverhogende folie een bijdrage kunnen leveren en zo een eerste stap zetten op het gebied 
van ‘verbinding met de stad’.  

In 2016 kwam het College met een lichtplan om de binnenstad van Sittard sfeervol te verlichten. De 
kosten 1.8 miljoen zouden voor 1 miljoen uit Zitterd Revisited en voor 0,8 miljoen uit IBOR betaald 
worden. SPA heeft aangegeven dat sfeervolle verlichting overdacht moet worden maar dat de 
benodigde energie daarvoor duurzaam moet worden opgewekt omdat het in feite energieverspilling 
betreft en de investeringskosten daarvoor tot het project moeten worden gerekend. Bovendien kan 
het niet zo zijn dat er 8 ton uit het IBOR-budget gehaald wordt want dat gaat ten koste van het 
onderhoudsniveau de rest van de gemeente.  

In Nederland en wereldwijd wint autorijden op duurzame energie steeds meer terrein. SPA vindt dat 
een goede zaak en stond daarom achter het plaatsen van gemeentelijke laadpalen voor electrische 
auto’s. Aangezien dergelijke laadpalen steeds meer de benzine-tankstations vervangen ziet SPA 
geen noodzaak meer dat de gemeente hierin investeert. 


