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DUURZAAMHEID Provincie wil regie nemen en ambieert op termijn groot warmtenetwerk in Zuid-Limburg

‘Snellere aanleg Groene Net’
door Erwin Schmidt
SITTARD/MAASTRICHT – De provincie Limburg wil meer regie nemen om het Het Groene Net
(HGN) sneller aan te leggen. Die
regierol is voorwaarde om mogelijk 3 tot 5 miljoen euro extra
rijkssubsidie te verkrijgen.

Dat bevestigt gedeputeerde Daan
Prevoo (SP, Duurzaamheid). Volgens Prevoo zijn er ‘vergevorderde
gesprekken’ met het ministerie van

Economische Zaken over extra geld
voor het project, waarbij restwarmte van Chemelot en de Biomassa
Energiecentrale
Sittard
(BES)
wordt ingezet voor het verwarmen
van zo’n vijfduizend woningen en
ruim zestig bedrijfspanden in Beek,
Stein en Sittard-Geleen. Prevoo
spreekt van „een krachtenbundeling om Beek, Stein en Sittard-Geleen te ondersteunen”.
Sittard-Geleen is kartrekker van
het project, dat maar moeizaam
vorm krijgt en vertraging heeft op-

gelopen. De gemeente heeft samen
met Ennatuurlijk uiteindelijk eind
vorig jaar HGN opgericht, nadat
eerst alles stil viel na afhaken van
de aanvankelijk beoogde partner
BAM. Sittard-Geleen wil nog niet
reageren op het plan om het project te versnellen, omdat dit ‘nog
onderwerp is van nader overleg’.
Prevoo wil het gaspedaal intrappen om ‘geen kansen te missen’.
Hij wijst erop dat door de vertraging aansluiting van de Sittardse
wijk Sanderbout al is gemist. In Sit-

tard-Geleen wordt inmiddels een
begin gemaakt met aanleg van het
eerste deel van het netwerk, met
BES als restwarmtebron.
Prevoo wil vooral bijschakelen in
totstandkoming van de rest van het
netwerk dat Beek en Stein moet bedienen met Chemelot als restwarmteleverancier. Het college van B en
W van Beek heeft dat voorstel positief ontvangen. „We willen snel in
gesprek met Chemelot over de inzet van restwarmte”, zegt Prevoo.
De provincie heeft op lange ter-

mijn een nog grotere ambitie:
HGN uitbouwen richting Maastricht. Zo kan alsnog van restwarmte van Sappi in Maastricht gebruik
worden gemaakt, waar het plan
voor de Duurzame Energiecentrale
Limburg is gestrand door faillissement van partner Imtech. Daarnaast wil Prevoo praten over koppeling van HGN met het Mijnwater-project in Heerlen. Zijn ambitie
is een van de grootste warmtenetwerken van het land op te zetten
met 90.000 woningaansluitingen.

