Sittard-Geleen, 25 juni 2019
Geachte collegae raadsleden,

Nadat er vorige week een plotselinge verandering van de agenda van de raadsronde werd doorgegeven inzake
behandeling van ‘Proeftuin Gasvrij wijk Limbrichterveld-Noord’ heeft SPA aangegeven met een onderzoek bezig te zijn
naar de kosten die aansluiting op HGN voor bewoners met zich meebrengt
Een en ander werd verwoord in een brief aan de wethouder die een concept van resultaten bevatte.
Inmiddels zijn wij een week verder en kan SPA resultaten presenteren van haar onderzoek.
Die resultaten zijn duidelijk: HGN kost bewoners heel veel geld.
In deze brief beperk ik me tot de cijfers en laat achtergrondinformatie, deels in concept beschreven in de eerder
aangehaalde brief, achterwege. Desgewenst ben ik uiteraard bereid om een en ander, bv in een Plein-sessie, te tonen.
Informatie kan ook gevonden worden op https://spa-sg.nl/hgn/
SPA heeft dit onderzoek verricht vanwege de zeer eenzijdige informatie die de bewoners van Limbrichterveld en de
Raad werd aangereikt, informatie die wij rangschikken onder de noemer ‘pure verkooppraatjes’.
Wezenlijke vragen, waaronder ‘wat kost het de bewoners’, werden niet in beeld gebracht.
Daarmee voldeed de gemeente volgens SPA niet aan haar zorgplicht richting bewoners en stelde zich in dienst van
commerciële belangen van HGN.
De Raad mag niet vergeten dat HGN een bedrijf is dat bewoners van Limbrichterveld-Noord een energiecontract voor
tien tot vijftien jaar probeert te verkopen waarvoor deze bewoners veel eenmalige kosten moeten maken, waarbij zij
meer betalen dan voor gas en na aansluiting op HGN geen mogelijkheid meer hebben om naar een goedkopere
leverancier te wisselen.
SPA heeft daarom haar verantwoordelijkheid richting onze inwoners genomen en zelf onderzoek gedaan.
SPA heeft ook bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen tijdens de raadsronde van 20 juni.
SPA heeft aangegeven dat de verwevenheid van de directie van HGN en ambtelijke werkzaamheden dermate groot is
dat deze ontvlochten moet worden. Dit zowel met het oog op publieke belangen als met het oog op de
verantwoordelijkheid die het gemeentebestuur draagt richting personeel.
Het ‘Uitvoeringsplan aardgasvrije wijk Limbrichterveld-Noord’ bevat (pagina 11) een overzicht waaruit blijkt dat HGN
€ 3598 subsidie ontvangt per aangesloten woning hetgeen betekent dat HGN belang heeft bij de verdeling van de
subsidiegelden en dus op de wijze waarop bewoners invulling geven aan het gasvrij maken van Limbrichterveld-Noord.
SPA ziet dit als een ontoelaatbare vorm van belangenverstrengeling.
Ook dat ‘verleiden i.p.v. overtuigen’ als strategie werd verkozen tijdens de stakeholderssessies (pagina 19) duidt er op
dat de commerciële belangen prevaleren boven de belangen van onze inwoners.
Zeer belangrijk is ook dat de accountant heeft vastgesteld dat er onrechtmatige handelingen zijn verricht in het HGNdossier en dat er grote verliezen en risico’s werden geconstateerd waarover de Raad niet eerder financieel inhoudelijke
informatie ontving ondanks dat hier meermaals expliciet om gevraagd werd door de Raad

Deze en andere in de jaarrekening 2018 opgenomen informatie maakt dat SPA bevreesd is dat HGN in dermate grote
problemen is dat faillissement niet kan worden uitgesloten, iets wat SPA ook heeft uitgesproken daarbij aangevend dat
geen haar op ons hoofd er aan denkt om in zo’n situatie akkoord te gaan met beslispunt drie van het raadsvoorstel:
‘Aan het College de bevoegdheid te delegeren om Het Groene Net BV, de stichting Dubbel Duurzaam en de
woningcorporaties ZOwonen en Wonen Limburg aan te wijzen als DAEB (dienst van algemeen en economisch belang)
voor wat betreft het middels gemeentelijke subsidieverlening uitvoeren van de proeftuin aardgasvrije wijk
Limbrichterveld Noord’ en wij vragen ons daarom af of ook maar één raadslid hiermee akkoord durft te gaan.
SPA acht het akkoord gaan met dat beslispunt onbehoorlijk bestuur omdat het zeer denkbaar is dat de subsidiegelden
verloren gaan.
Mochten er op zo’n moment, door bewoners en/of de gemeente, reeds contracten zijn afgesloten voor uitvoerende
werkzaamheden dan leidt dit niet alleen tot gezichtsverlies en verdere financiële problemen voor de gemeente maar
kunnen ook bewoners in grote problemen komen. Dat risico wil SPA niet nemen.
SPA is van mening dat dit raadsvoorstel moet worden ingetrokken en dat de discussie in de Raad behoort te gaan over
het voortbestaan van het project HGN.
Het project ‘Proeftuin Gasvrije Wijk Limbrichterveld-Noord’ is als zodanig niet afhankelijk van HGN.
Ook het raadsvoorstel geeft aan:
‘De aansluiting op het Groene Net is onderdeel van de projectaanpak. Indien de woningeigenaar kiest voor
verduurzaming middels een warmtepomp kan deze wel rekenen op een (gelijke) financiële bijdrage vanuit de
Tenderregeling maar zal dit traject, in verband met de vele keuzemogelijkheden, zelf dienen te organiseren. Door de
bijdrage van het Rijk lijkt het mogelijk de bewoners een bijdrage te verstrekken in de kosten van ca. € 4.000,- in basis
isolatie (voldoende voor spouwmuurisolatie en vervangen glas) en worden de kosten voor een alternatieve kookplaat en
meterkastverzwaring vergoed’.
Per woning is € 9403 subsidie beschikbaar (zie ‘Uitvoeringsplan aardgasvrije wijk Limbrichterveld-Noord’ pagina 11).
Wanneer een bewoner er voor kiest om op HGN te worden aangesloten gaat daarvan € 3598 naar HGN.
Overstappen naar HGN levert bewoners op zichzelf geen cent lagere energielasten op (integendeel !!) terwijl inzet van
die € 3598 voor energiebesparende maatregelen bewoners structureel lagere energielasten oplevert.
Dit aspect wordt volkomen genegeerd in de voorlichting die door de gemeente en HGN werden verstrekt, iets wat SPA
als laakbaar beschouwt.
De gemeente behoort hierbij te bedenken dat indien bewoners op den duur sterk verlaagde of zelfs nihil energielasten
hebben dit een geweldige welvaartssprong betekent. Het kan de oplossing zijn voor armoedeproblemen van een groot
deel van de betrokkenen. Sluit men aan op HGN dan is dit perspectief er in het geheel niet en zullen deze mensen tot
in lengte der jaren dezelfde (geïndexeerde) energielasten hebben.
SPA heeft de kosten die aan de overstap naar HGN verbonden zijn in beeld gebracht op basis van:
a) ACM - Besluit maximumprijs warmte 2019
b) Staatscourant 5 april 2019 - Wijziging warmteregeling
c) Tarieven HGN 2019
d) Tarieven van Eneco, Nuon, Essent, Fenor, Powerpeers verkregen via Easyswitch
e) Mijn energiecontract bij Powerpeers en de offerte van Fenor (beide dd 16 december 2018)
f) Informatie over isolatie verkregen van Milieucentraal
Daarnaast heeft SPA nog informatie uit andere bronnen bekeken, gewogen en verwerkt.
De berekening gaat uit van een gasverbruik van 1500 m3 / jaar, hetgeen gemiddeld is voor een huishouden.
Burgers kijken naar hun eigen beurs en beoordelen aanbiedingen op basis van de uitkomst van vergelijking in hun
persoonlijke situatie. Zij zijn niet gebonden aan wat de ACM of wie dan ook berekent.
Dat geldt ook voor bewoners van het Limbrichterveld: zij zullen bekijken wat er voor hun uitrolt.

De ACM hanteert per 1 januari 2019 een rendement van 0,8079 en een gasprijs van 0,80880 € / m3 wat tot een
warmteprijs van 28,47 € / GJ leidt.
HGN hanteerde, zoals de meeste warmtebedrijven, een lagere warmteprijs namelijk 26,65 € / GJ
Probleem is echter dat HGN potentiële klanten bij het voorrekenen van de te verwachten kosten uitgaat van het
rendement van 0,8079.
Aangezien een woning (netto) een bepaalde hoeveelheid energie nodig heeft om te verwarmen ongeacht van welke
bron die afkomstig is, betekent dit dat HGN structureel een te laag verbruik doorgaf.
In praktijk blijken CV-ketels een hoger rendement te hebben met gevolg dat er in praktijk een (veel) hogere
warmteafname van HGN nodig is om hetzelfde verwarmingsniveau te verkrijgen. Dat leidt dan tot hogere rekeningen.
Figuur-1: Variabele kosten voor bewoners

Figuur-1 toont de variabele kosten die de ACM berekent, € 1771,59 en de kosten die HGN berekent, € 1661,67 ,
gebaseerd op het rendement van 0,8079 waarbij de € 330,09 vaste kosten die bewoners volgens de ACM hebben en
die vermeden worden na aansluiting op HGN zijn meegenomen (zo rekent de ACM!).
Gebleken is echter dat de kosten voor aanschaf en onderhoud van een CV-ketel ongeveer de helft zijn van wat de ACM
veronderstelt.
Bovendien is de energiemarkt (mede) geliberaliseerd teneinde de consument te laten profiteren van concurrentie op
die markt. Daarom dat meerdere energieleveranciers flink lagere tarieven voor gas hanteren dan de ACM.
De goedkoopste is, zover mij bekend, Fenor maar er zijn meerdere leveranciers die, al dan niet werkend met
welkomspremies, ongeveer op hetzelfde prijsniveau uitkomen.
De calculerende burger heeft dus de mogelijkheid om jaarlijks maar liefst € 287,07 te besparen t.o.v. warmte via HGN.
Indien HGN dit prijsverschil wil overbruggen dient het de warmteprijs tot 21,57 € / GJ te verlagen.
Op 5 april 2019 veranderde de warmteregeling en werden nieuwe parameters vastgesteld voor de berekening van het
rendement. Vul je die parameters in de formules die de ACM hanteert in dan wordt het rendement 0,8701 .
Dit ligt veel dichter bij de normen die gelden voor de rendementen van HR-ketels met gevolg dat voorspellingen van de
variabele kosten bij overstap naar HGN veel dichter bij de realiteit zullen gaan liggen en bewoners minder verrast
worden door onverwacht hoge variabele kosten.
Op 23 juni werden de gasprijzen van een aantal gasleveranciers opgevraagd.
Het bleek dat Eneco, Essent en Nuon hun prijzen hadden verlaagd tot gemiddeld € 0,7545.
De goedkoopste gasleveranciers waren ook iets gedaald, Fenor was slechts € 0,012 gedaald tot € 0,64799.
Met de nieuwe gegevens moet HGN niet 42,62 GJ maar 45,90 GJ leveren en kost dat € 1749,12
De calculerende burger zal met de goedkoopste gasleverancier slechts € 1356,46 kwijt zijn.
Het verschil tussen gas en HGN loopt daarmee op tot € 392,67 per jaar.
NB hierbij is nog geen rekening gehouden met € 20,39 extra kosten vanwege het koken op elektriciteit.

Figuur 2: Kosten CV-ketel

Figuur-3: Kosten afleverset

Figuur-2 toont dat de ACM heel hoge kosten voor de CV-ketel meeneemt in haar berekeningen.
Figuur-3 toont dat de ACM heel hoge kosten voor de afleverset meeneemt in haar berekeningen.
Ook de netwerkkosten die de ACM meeneemt zijn hoger dan Enexis in rekening brengt.
Aangezien een CV-ketel een (veronderstelde) levensduur van 15 jaar (dus gemiddeld 7,5 jaar gedurende die tijd) heeft
brengt de ACM een ‘vermogenskostenvergoeding’ ( = restwaarderente) in rekening.
De veronderstelling is daarbij dat de bewoner (in 2019) daarover 1,86% rente mist.
In praktijk is de te ontvangen rente echter (vrijwel) 0% en mist de bewoner daardoor dus € 0.00 .
Via internet maar ook uit navraag bij installateurs bleek dat onderhoud voor zo’n € 80 / jaar heel gebruikelijk is
(goedkoopste: € 65 / jaar). Afgezien daarvan werd gemeld dat bij een nieuwe ketel er de eerste twee jaar garantie is en
dat indien er ernstige gebreken aan de ketel komen gedurende de eerste zeven jaar de kans groot is dat dit valt onder
‘deugdelijk product’. Je kunt je dus met recht afvragen of je de € 146,80 die de ACM jaarlijks voor onderhoud rekent
niet kunt besparen want na 7 jaar heb je al € 1027,60 bespaard (NB zonder de rente die je volgens de
vermogenskostenvergoeding zou kunnen ontvangen). Voor dat geld kun je al een goede nieuwe CV-ketel kopen.
Figuur 4: Actuele prijs en specifacties van een veel verkochte A-merk CV-ketel

Teneinde niet al te optimistisch te rekenen werd de prijs voor de CV-ketel op € 1000 gesteld, werden € 300
installatiekosten in rekening gebracht en werden er onderhoudskosten voor de CV-ketel opgevoerd.
Volgens het NMDA-principe kan HGN daardoor de vaste kosten voor de CV-ketel met € 163,42 verlagen.
Wettelijk zijn afnemers van warmte momenteel nog verplicht om de afleverset te huren van de warmteleverancier.
Dat gaat vermoedelijk binnenkort veranderen. Dan zullen de prijzen (dus de vaste kosten die warmtenetten rekenen)
flink dalen want prijzen van afleversets zijn beneden € 1000 en onderhoud is volgens Eneco niet nodig.
Bij het berekenen van het kostenverschil tussen HGN en gas is geen rekening gehouden met kosten voor de afleverset.
HGN heeft daardoor in principe de mogelijkheid om de vaste kosten met € 121,73 te verlagen.

Figuur-5: Koken op inductie

In 15 jaar wordt met koken op inductie 585 m3 gas ter waarde van € 378,07 bespaard.
Daarvoor wordt dan € 603,05 subsidie verstrekt (NB HGN rekent met een variabel subsidiebedrag, gemiddeld € 550).
Volgens SPA behoort deze subsidie niet zo te worden ingezet.
Indien men blijft koken op gas vermijdt men niet alleen zeer hoge eenmalige kosten maar blijft men voorbereid op de
komst van waterstof als opvolger van aardgas voor verwarming en koken.
Op die wijze vermijdt men ook de noodzaak tot aanschaf van een warmtepomp maar kan dat wel doen op een
moment dat uitkomt, bijvoorbeeld wanneer de CV-ketel is afgeschreven en men dus geen afschrijvingsverlies heeft.
De ontwikkelingen van PCMs en TCMs zijn zodanig dat deze in combinatie met isolatie en het opwekken van
elektriciteit goede kansen bieden om woningen gasvrij te maken met duurzame warmte. Dat biedt grote voordelen.
Figuur-6: Eenmalige kosten

Ondanks herhaalde vragen heeft HGN geen informatie verschaft over de eenmalige kosten die bewoners hebben
wanneer zij op HGN overstappen.
Voor een nieuw warmtenet mag HGN ‘redelijke kosten’ in rekening brengen volgens de Warmtewet.
Op internet is informatie te vinden dat de aansluitkosten hoog zijn. Zo werden voor een nieuw warmtenet in Almere in
2014 tussen € 4346 en € 6960 in rekening gebracht.
In bovenstaand overzicht is een relatief laag bedrag van € 3500 aangehouden.
Wanneer men het gas laat afsluiten kunnen de kosten lager zijn dan wanneer men het gas laat verwijderen.
Maar er zijn gevallen bekend waarbij men na afsluiting toch nog jaarlijks netwerkkosten voor de gasleiding in rekening
gebracht krijgt. Ook een minder nette methode, door gewoon niet meer te betalen, heeft uiteindelijk tot gevolg dat de
gasaansluiting wordt afgesloten. Na verwijdering van de gasaansluiting is men niet meer voorbereid op de mogelijke
komst van waterstof als warmtebron en is men in feite ‘voor eeuwig’ gebonden aan het warmtenet.

Figuur-7: Energiebesparende maatregelen

––
Figuur-7 toont de kosten en opbrengsten van
een aantal energiemaatregelen die
Milieucentraal aanbeveelt.
Bij de warmtepomp betreft het de
combinatie met een CV-ketel.
Bij HR++glas gaat het om 20 m2 enkel glas
dat vervangen wordt door HR++-glas.
Desondanks is de terugverdientijd hoog.
Heeft men reeds dubbel glas dan is het zeer
de vraag of de investering loont.
Niet in dit overzicht opgenomen zijn
zonnecollectoren. Toch kan dat ook de
moeite waard zijn om te bekijken.
Aangezien de opbrengst nooit hoger kan zijn dan de variabele kosten voor gas ( € 971 zie Figuur-1) moeten de
opbrengsten m.i. met voorzichtigheid worden bekeken.
Uitgaande van het beschikbare subsidiebudget van € 9403 zou men kunnen starten met isolatie.
Voor een hoekwoning/tweekapper zou men € 197 moeten bijbetalen (of afdingen!) en bij een tussenwoning heeft men
nog € 3103 over.
Ondanks dat de totale opbrengsten € 1620 en € 1060 niet kunnen kloppen, zal de energierekening aanzienlijk dalen.
Na enkele jaren zal men zoveel bespaard hebben dat men zonnepanelen kan aanschaffen. Additionele maatregelen
kunnen worden genomen op het moment dat er weer voldoende bespaard is. Op die wijze kan men gebruik blijven
maken van technologische ontwikkelingen en kan men uiteindelijk helemaal gasvrij worden indien gewenst.
Bij overgang naar HGN heeft men gewoon € 3598 minder subsidie ter beschikking.

Samenvatting
Duidelijk is dat de calculerende burger jaarlijks honderden euro’s meer kwijt is aan HGN dan aan gas en dat er hoge
eenmalige kosten zijn. De investeringen in HGN worden door de burgers nooit terugverdiend.
De investeringen en subsidies kunnen veel doelmatiger worden besteed aan maatregelen die het energieverbruik
verlagen, lagere maandlasten voor de burgers tot gevolg hebben en tot het binnen afzienbare tijd terugverdienen van
de gedane investeringen leiden.
Wanneer individuele burgers op een warmtenet worden aangesloten verliezen deze de mogelijkheid om te profiteren
van de voordelen die privatisering van de energiemarkt beoogt en waardoor zij jaarlijks enkele honderden euro’s
mislopen vanwege het niet meer kunnen besparen op de gasrekening door de monopoliepositie van HGN.
Dat maakt dat burgers niet meer kunnen profiteren van de vrije energiemarkt en juist degenen die actief hun positie
willen verbeteren de dupe worden. Dat kan ook zodanig negatieve gevolgen hebben dat armoede bevorderd wordt.
HGN dient bij het vaststellen van haar tarieven uit te gaan van de calculerende burger die telkens overstapt naar de
goedkoopste aanbieder van gas. Burgers willen geen dief van eigen beurs zijn en weinigen stappen over indien zij geen
financiële voordelen daarin zien. Momenteel kost overstappen naar HGN de burgers alleen maar geld.
De ACM berekent maximale prijzen die warmtenetten mogen rekenen en HGN hanteert daarvan afgeleide prijzen die
geen rekening houden met de actuele marktprijzen noch met gecertificeerde rendementen van CV-ketels.
HGN kan haar aantrekkelijkheid voor burgers vergroten door uit te gaan van marktprijzen in plaats van de prijzen die
de ACM hanteert. Dan worden zowel de vaste- als de variabele kosten voor de burgers lager en kan de warmte van
HGN wellicht concurrerend worden.
Wanneer HGN bij het voorlichten aan burgers blijft rekenen met door ACM gehanteerde lage rendementen leidt dat
tot hoger dan verwachte variabele kosten voor de burgers. De wijziging van de Warmteregeling van 5 april 2019 heeft
tot gevolg dat het te hanteren rendement stijgt naar 0,8701 en in de buurt van dat van HR-ketels komt te liggen.
Door dit nieuwe rendement te hanteren zal HGN nieuwe klanten hogere warmteverbruiken voorrekenen waardoor zij
in de praktijk niet meer met onverwacht hoge verbruiken worden geconfronteerd. Dat is een goede zaak.
HGN zal haar warmteprijs daarop moeten aanpassen.
Het blijkt dat koken op inductie zodanig hoge eenmalige kosten met zich meebrengt dat het zinvol is om te overwegen
om op gas te blijven koken ook wanneer men op HGN overstapt.
Als gemeente moeten we ons afvragen of HGN de weg is die we moeten gaan bij de warmtevoorziening van woningen.
Het is in het belang van onze burgers dat zij in hun energievoorziening tegen zo laag mogelijke kosten kunnen voorzien.
Er zijn mogelijkheden voorhanden die de kosten voor onze inwoners verlagen en tevens structureel een bijdrage
leveren aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot.
Die mogelijkheden zijn tevens in lijn met de toekomstverwachtingen die zijn opgesteld in opdracht van de regering
en/of organisaties (zoals Netbeheer) die verantwoordelijk zijn voor beleid en uitvoering rond de energievoorziening.
De beschikbare subsidiegelden zijn zodanig hoog, € 5805 per woning exclusief € 3598 voor HGN, dat het mogelijk moet
zijn om deze € 9403 te gebruiken om ook mensen met lage inkomens stapsgewijs richting gasvrij te brengen.
Voor een dergelijk bedrag kunnen bewoners daadwerkelijk hun kosten voor energie en hun CO2-uitstoot flink verlagen
en, wanneer de revenuen revolverend worden ingezet, vermoedelijk rond 2030 inderdaad gasvrij zijn.
Daar is geen onderzoek naar gedaan. Alvorens besloten wordt over HGN dient dit te worden onderzocht.
HGN mag, zo ver mij bekend, bijstoken tot 30% met gas. Dat houdt in dat bewoners die denken ‘van het gas af’ te zijn
wanneer zij overstappen naar HGN in werkelijkheid nog steeds CO2-uitstoot door verbranding van gas te veroorzaken.
Daarbij levert HGN geen enkele bijdrage aan het verminderen van de energiebehoefte en/of de verlaging van de
energiekosten van de bewoners. Bewoners betalen over 15 jaar (geïndiceerd) nog net zo veel als nu !!
Gebleken is dat aansluiting op HGN per 23 juni 2019 jaarlijks bijna € 400 duurder is dan op gas.
De gasprijs die HGN moet gebruiken om haar warmteprijs te berekenen teneinde qua variabele kosten op gelijke
hoogte met de marktprijs voor gas te komen bedraagt 0,64799 € / m3.
Dat leidt tot een warmteprijs van 21,18 € / GJ , bijna € 5,50 lager dan wat HGN nu hanteert.

