Vragen van CVLN 13-10-2020
A. Vragen bij deelname HGN
1. Thuisbezoek op basis van optie 2 voorlopige deelname HGN:
Wij verwachten van de HGN medewerker dat de bewoner op het eind
van het onderhoud een volledig getekend overzicht krijgt op schrift van
zijn kosten en subsidies. Uitgangspunt was "woonlastenneutraal".
Toevoegen Ook het effect van de isolatiemaatregelen moet inzichtelijk
gemaakt worden.
Antwoord: Het Groene Net is inmiddels gestart met het uitvoeren van de
huisbezoeken door HGN (eerste bezoek 3 november jl.). Tijdens het
huisbezoek wordt ingegaan op de persoonlijke situatie en de technische
aansluiting. Zo wordt o.a. een indicatieve berekening van de energiekosten
bij aansluiting op Het Groene Net gemaakt. Daarnaast zal de aansluiting van
de elektrische kookplaat geïnventariseerd worden. Het effect van de
isolatiemaatregelen is reeds opgenomen in de uitgevoerde
Energietransitiescan. HGN zal geen uitspraak doen over de effecten van de
isolatiemaatregelen aangezien zij hier niet direct verantwoordelijk voor zijn.

2. Wij zouden het op prijs stellen een standaardcontract te ontvangen als
voorbeeld voor de aansluiting op HGN
Antwoord:
Een
kopie
van
de
standaard
aansluitleveringsovereenkomst zal ter beschikking worden gesteld.

en

3. HGN aansluiting en contractvoorwaarden tarieven/kosten. Een plaatje
van de huidig gehanteerde HGN aansluitkosten apart van de jaarlijkse
kosten, zodat de bewoner dit kan afzetten tegen zijn huidige jaarlijkse
kosten.
Antwoord: Doordat er vanuit de Tender Proeftuinen Gasvrije wijken een
subsidie aan Limbrichterveld Noord is toegekend is het mogelijk de
Aansluitbijdrage te reduceren tot € 2.500. Dit bedrag is van meet af al
reeds gecommuniceerd tijdens de informatiebijeenkomsten met
bewoners. De energietarieven van Het Groene Net zijn terug te vinden
op de site van Het Groene Net. Verder word tijdens de huisbezoeken op
basis van het gasverbruik, de technische situatie en de meest recente
tarieven een raming van de energiekosten besproken.

4. Kosten alle overige werkzaamheden
• Zijn de kosten voor mogelijke plaatsing nieuwe kozijnen voor
dubbel glas subsidiabel?

•

•

•

Antwoord: nee
Waar wordt de afleverset geplaatst. Kosten aanleg? Is al bekend
welke afleverset geplaatst zal worden?
Antwoord: de plaats van de afleverset wordt tijdens het
huisbezoek samen met de bewoner bepaald. Voor het
ruimtebeslag en type wordt verwezen naar de proefopstelling in
de Modelwoning
Hoe lopen de leidingen; door het huis of buiten langs de gevel
Antwoord: Dit is afhankelijk van de situatie. Dit wordt tijdens het
huisbezoek samen met de bewoner bekeken/bepaald
herstelwerk binnen en buiten/tuin; aansprakelijkheid andere
schade?

Antwoord: Een eis van HGN is dat de aannemer een CAR-verzekering heeft.
Dus directe schade is hiermee verzekerd.
•

•

De herstelwerkzaamheden worden in opdracht van Het Groene
Net uitgevoerd waarbij wordt uitgegaan van herstel naar de
oorspronkelijke situatie.
Aanleg van extra groepen binnen de meterkast t.b.v.
de inductieplaat.

Antwoord: Desgewenst organiseert Het Groene Net de aanleg, levering en
aansluiting van de inductiekookplaat. Daaraan zijn geen extra kosten
verbonden.
•

Aanleg en onderhoud van circulatiepomp.
Antwoord: De circulatiepomp is onderdeel van de afleverset en
eigendom van Het Groene Net. Aanleg en onderhoud hiervan
worden dan ook door Het Groene Net of in opdracht van Het
Groene Net uitgevoerd

5. Subsidie
Pas vandaag (dinsdag 6 oktober 2020) vonden wij in onze brievenbus de
brief over de “Subsidieaanvraag Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld
Noord”. Dit roept veel vragen op.
• Het besluit "subsidieregeling ..." (het is geen verordening toch?)
vinden wij ongetekend en ongedateerd op de website. Is er nog
bezwaar en beroep mogelijk tegen de regeling zelf? En hoe ziet
de gemeente het voor zich hoe een individuele bewoner bezwaar
kan maken tegen de "verleningsbeschikking" als hij/zij het niet eens
is met een niet of te laag toegewezen subsidie? Of met de

afhandeling na voltooiing? Is het niet gewenst hiervoor een
gestroomlijnde klachtenprocedure in te stellen?
Antwoord: het is niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze
subsidieregeling daar het een Algemeen Verbindend Voorschrift
betreft.
De regeling is onderdeel van de Algemene Subsidie Verordening
waarin
een
reguliere
klachtenprocedure
met
een
klachtenfunctionaris voorzien is .
•

Er staat nergens, hetgeen ons is toegezegd, dat subsidie mag
worden behouden indien aanleg HGN (per straat eventueel) niet
doorgaat. De regeling is hiermee juist in strijd.
Antwoord: in de subsidieverleningsbeschikking wordt opgenomen
dat wanneer de bewoners de in deze verleningsbeschikking
genoemde subsidiabele activiteiten heeft uitgevoerd en daarvoor
de (gesubsidieerde) kosten heeft gemaakt, terwijl vervolgens blijkt
dat de woning buiten de schuld van de bewoner niet aardgasvrij
kan worden gemaakt omdat Het Groene Net onverhoopt niet in
de wijk Limbrichterveld Noord wordt aangelegd en aansluiting
daarop zodoende niet mogelijk is, vormt dit geen reden voor de
gemeente Sittard-Geleen om de subsidie lager vast te stellen
en/of terug te vorderen (indien een voorschot is verleend). In dit
geval mag de bewoner dus de verkregen en gebruikte subsidie
houden.

•

Artikel 11.1, a en b: om aan die eis te voldoen ben je afhankelijk
van respectievelijk HGN en de leverancier. Dit lijkt ons onredelijk.
Wat betreft HGN zal het niet haalbaar zijn ook. Sowieso vinden wij
die termijnen veel te kort, althans zeker voor het aardgasvrij zijn.
Antwoord: Het betreft in onze ogen redelijke termijnen. Als blijkt
dat dit om moverende redenen niet haalbaar is kan de bewoner
uitstel aanvragen.

•

Artikel 11.1.g. Verplicht meewerken aan gemeentelijke
propaganda. Dat is een aantasting van persoonlijke vrijheid.
Antwoord: Het deelnemen aan publicitaire acties is een wens (en
dus geen verplichting) vanuit de landelijke tenderregeling en is
een standaard. Uiteraard gaan wij met de betreffende bewoner
hierover in overleg
Met name voor optie 3, WP, lijkt ons een langere termijn zeer
wenselijk, zeker gezien het feit dat HGN al twee jaar bezig is met...
ja, met wat eigenlijk? Aardgasvrij worden met een WP is beter dan
HGN maar wel complexer.
Zie antwoord onder 11.1 a en b.

•

•

Op de website onder woningeigenaren, kosten, staat een totaal
aan subsidies, € 5548. Dit moet zijn € 5485. Zelfde cijfers, andere
volgorde...
Antwoord: Dank voor uw oplettendheid. Dit passen wij aan

•

Er was onduidelijkheid of ouder dubbelglas vervangen nou wel of
niet gesubsidieerd wordt. Volgens 7.3 en 7.4 dus wel, zo lezen wij
dat. Eens?
Antwoord: Dat klopt. “Ouder” dubbel glas heeft een hogere U
waarde dan 1.2 W/m2K en komt daarmee in aanmerking voor
subsidie ter vervanging.

•

De eisen, gesteld aan die leveranciers, die maatregelen reeds
uitgevoerd hebben, zouden wel eens problemen kunnen
opleveren! Wij vragen daarvoor graag extra aandacht c.q.
coulance.
Antwoord: wij zullen ons maximaal coulant opstellen in deze.

6. Klankbordgroep
Het lijkt erop dat iedere bewoner vervolgens zelf offerte moet
aanvragen, een selectie moet maken en in onderhandeling moet over
de uitvoering, de condities, subsidie en de prijs. Organiseert SD een
collectiviteitskorting per leverancier?
Antwoord: inmiddels heeft in samenwerking met de klankbordgroep een
“uitvraag” bij de diverse leveranciers plaats gevonden waarin prijs een
van de onderdelen is. Hiermee is marktwerking (korting) naar onze
mening georganiseerd.
7. Hoe gaat de subsidieregeling per onderdeel eruit zien indien de kosten
per leverancier hoger uitkomen als de indicatieve prognose.
Antwoord; de in de regeling geduide bedragen zijn maximale bijdragen.
Indien de kosten hogere uitvallen is er eigen bijdrage van de bewoner
noodzakelijk. De bewoner beslist uiteraard zelf of hij opdracht verstrekt
en daarmee ook in dat geval besluit deze eigen bijdrage te doen
•

Hoe denkt de projectgroep de coördinatie tussen aansluiten HGN
en het isolatie traject vorm te geven? Hoe kan de bewoner hierin
"ontzorgd" kan worden. Is deze advisering onafhankelijk?.
Antwoord: Deze rol vervult de Stichting Dubbel Duurzaam

•

Brief naar alle bewoners aangaande voortgang is 6-10-2020 gearriveerd.
Voor bewoners zonder PC en ouderen dient ondersteuning geregeld te
worden?
Antwoord: deze ondersteuning is inmiddels georganiseerd door het
aanstellen van de coördinator Modelwoning, mevrouw Lynn Burgers. Zij
kan mensen helpen bij het invullen van formulieren.

•

Wat is de verwachte resterende levensduur van de BES. Wanneer
verwacht de gemeente een koppeling met Chemelot te realiseren. Welk
tijdpad voorziet de gemeente voor het verder verduurzamen van HGN
Noord, gezien ook het steeds omstredener worden van biomassa (SER)
en in het bijzonder de gewenste eliminatie van aardgas voor piek en
backup?
Antwoord: De levensduur van de BES is 30 jaar vanaf 2017. In de
overeenkomst tussen Het Groene Net en de BES zijn daartoe afspraken
gemaakt over het verrichten van vervangingsinvesteringen. Zoals u weet
is de piek&backup voorziening van HGN Noord (met BES als leverancier)
zoals vereist in de Warmtewet geborgd door een conventionele
gasgestookte voorziening. Door koppeling van HGN Noord aan HGN
Zuid (meerder duurzame industriële warmtebronnen) zal er een stukje
synergie ontstaan m.b.t. inzet van de piek&backup. Deze koppeling is
pas na 2025 voorzien. Daarnaast wordt ook onderzoek gedaan naar de
wijze waarop de piek&backupvoorziening verduurzaamd kan worden,
o.a. door het gebruik van warmtebuffers

B. Ontwikkelingen buiten de Proeftuin.
8. Er zijn allerlei ontwikkelingen, zoals rapporten Rekenkamer,
SER, PAW etc. relevant. Zo is er ook net weer een groot onderzoek van
provincie Limburg bekend geworden waar warmtenetten ook
behandeld
worden,
https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2020/oktober/
energie/. Wat betekent dit voor de Gemeente Sittard ?
Zo zijn wij in gesprek met een installatiebedrijf om een hoge temperatuur
warmtepomp uit te testen voor een woning in Limbrichterveld. Is de
gemeente bereid om hieraan mee te werken?
Antwoord: ja, een hoge temperatuur warmtepomp is tevens een
uitstekende manier om gasloos te worden die tevens zou voldoen aan
de randvoorwaarden uit de subsidieregeling Limbrichterveld om in
aanmerking te komen voor subsidie voor isolatie, glas en elektrische
kookplaat.
9. Ontwikkelingen in alternatieven, zoals hoge temperatuur
warmtepompen, hybride WP-en en groen gas. Is de keuze voor HGN in
dit stadium dan verstandig? .

Antwoord: de gemeente is, evenals het Rijk, van mening dat
warmtenetten een zeer belangrijke rol vervullen in het Transitieproces. De
verwachting
is
dat
één
derde
van
de
Nederlandse
woningen/gebouwen
door een warmtenet betaalbaar gasloos
gemaakt kunnen worden.
10. De gemeentelijke transitievisie warmte die voor eind 2021 gereed
moet zijn. Hoe is daar de stand van zaken? Wanneer komen deze
stukken, liefst in conceptfase beschikbaar?
Antwoord: dit proces is thans lopende en voorziet in een aantal
momenten waarin de samenleving betrokken wordt. Wij zullen
voorstellen dat het CLVN wordt toegevoegd aan de lijst van stakeholders
11. Resultaten andere proeftuinen: resultaten zijn sterk verschillend. Eruit
springt de moeizame acceptatie van de burgerparticipatie en de
daarmee samenhangende communicatie. Maar wij zien ook dat in
sommige proeftuinen aanzienlijk meer geïnvesteerd wordt in goede en
open contacten met de bewoners.
12. Bijstand adviseur CLVN, tevens Raadslid. Graag hadden wij vernomen
waarom een Raadslid, die volksvertegenwoordiger is een rol als adviseur
in deze niet zou kunnen vervullen?
Antwoord: De vraag was of een raadslid wel of niet aanwezig mag zijn
bij een overleg tussen de wethouder, ambtenaren en inwoners. De
gedragscode
en
integriteitsregels
voor
raadsleden
en
burgercommissieleden is daarover niet duidelijk. Op pagina 22, vraag 6
van de gedragscode staat het volgende: ‘Het als raadslid optreden als
adviseur van een burger in een geschil met de gemeente zou derhalve
gekwalificeerd kunnen worden als een verboden handeling. Derhalve is
het zaak dat het raadslid zich uitermate terughoudend opstelt. Als het
raadslid vermoedt dat de burger in kwestie onrecht is aangedaan, staan
hem/haar andere kanalen ter beschikking om aandacht te vragen voor
het betreffende dossier, zoals het stellen van vragen aan het college op
een gepaste manier. De term “geschil” is overigens ruimer dan
“rechtsgedingen”.
Onder
de
term
“geschil”
vallen
ook
bezwaarprocedures.’ In de situatie die door CLVN wordt aangehaald, is
geen sprake van een geschil. Er was echter wel sprake van onvrede en
CLVN was het op bepaalde punten niet eens met de gemeente. De
aanwezigheid van een raadslid met een adviserende rol is ons inziens
vergelijkbaar en zou dan ook moeten worden voorkomen. Zoals in de
gedragscode en hierboven valt te lezen, heeft een raadslid andere
mogelijkheden om zaken onder de aandacht te brengen als inwoners
zich op enige wijze en in enige mate benadeeld voelen door de
gemeente.
Zie ook de gedragscode: https://www.sittardgeleen.nl/Bestuur/Gemeenteraad/Gedragscode/Gedragscode_en_Integriteitsregels

13. Reactie op PAW. Met belangstelling zien wij de vervolgrapportage van
PAW met de gemeente tegemoet en zullen daar, indien relevant, op
reageren
Antwoord: Ter kennisgeving aangenomen
14. Zijn HGN en de uitvoering van de isolatiemaatregelen door SD
losgekoppeld qua aansprakelijkheid voor de bewoners. Wat gebeurt er
indien een van beiden wegvalt? De kans is heel reëel dat realisatie van
HGN veel later is dan nu voorzien. Geen enkele planning is nog
gehaald.
Zie antwoord 2e bullit onder 5(subsidies)
15. Welke garantie hebben de bewoners indien de toelevering door Sabic
en/of Biomassa in de toekomst wegvalt?
Antwoord: de warmtewet borgt de leveringszekerheid voor
warmtelevering.
16. Uitgangspunt bij HGN is dat de bewoners 100% van het gas af gaan.
Hoe valt dit te rijmen met de 30% gebruikmaking van aardgas door
HGN bij piek en backup (bij storingen, incidenten of calamiteiten).
Antwoord: De verplichtingen m.b.t. de leveringszekerheid in de
Warmtewet maken dat er een piek&backup noodzakelijk is. Dit systeem
dient snel te kunnen reageren op eventuele uitval. Op dit moment is
gas daarvoor nog de enige voorziening. Het Groene Net participeert in
een landelijk onderzoek m.b.t. dit punt en onderzoekt de
mogelijkheden voor warmtebuffers. Zie antwoord op de vraag bij 1e
bullit pagina 5.
CLVN, 6-10-2020

