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VERZONDEN 2 9 JAN. 2021
Geachte heer Pfoster,
Op 10 december 2020 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvOover het
krantenartikel 'Debacle dreigt voor het Groene Net'. U heeft vragen gesteld naar aanleiding
van het krantenartikel en de raadsinformatiebrief. Hieronder treft u onze antwoorden aan.
Vraag 1
Wat is de algehele stand van zaken met betrekking tot het pilot project HGN in de wijk
Limbrichterveld. De raad is akkoord gegaan met een pilot project waarbij de
voornaamste doelstelling is om draagvlak te creeren voor het project. Inmiddels zijn we
meer dan een jaar verder en de PW vraagt zich af of er inmiddels draagvlak voor dit
project is? Hoeveel zijn bereid over te stappen? Kan het College dit ook financieel
kwantificeren, omdat de deelname van het aantal waning eigenaren oak een financieel
risico is en van invloed is op de business case.
In augustus jl. hebben wij de subsidieregeling voor isolatie van woningen en
gebouwen in de Proeftuin Aardgasvrije Wijk Limbrichterveld vastgesteld en
besloten de projectsubsidies te verstrekken aan Het Groene Net en de Stichting
Dubbel Duurzaam. Voorwaarde om voor subsidie voor het isoleren van de woning
in aanmerking te komen is dat de woningeigenaar kiest voor een alternatieve
warmtebron (te weten een biomassa-pelletketel, een warmtepomp of een
aansluiting op Het Groene Net). Inmiddels zijn dertig subsidieaanvragen ingediend
en is aan negen bewoners een subsidie uitgekeerd.
Parallel hieraan zijn 164 transitiescans in de wijk uitgevoerd, waardoor
woningeigenaren (op onafhankelijke wijze) inzicht hebben gekregen over de
manier waarop hun woning aardgasvrij te maken is. Samen met een afvaardiging
uit de wijk is een leverancierslijst gemaakt voor isolatie- en glasbedrijven. In
oktober is een proefwoning geopend waar inwoners van de wijk terecht kunnen
voor informatie over het project.
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Oaarnaast zijn er inmiddels 45 huisbezoeken geweest om bewoners te informeren
over hun specifieke situatie, de mogelijke technische aansluiting op Het Groene
Net, de planning et cetera.
In de komende maand (februari 2021) dienen de woningeigenaren hun eventuele
keuze voor aansluiting op Het Groene Net kenbaar te maken. Het is dus te vroeg
om nu al aan te geven hoeveel mensen bereid zijn over te stappen.
Op technisch gebied is inmiddels het voorlopig ontwerp gemaakt van de
leidinginfrastructuur
en vinden
de voorbereidingen
plaats
voor
de
investeringsbeslissing.
Vraag 2
Een ander financieel risico zoals vermeld staat in het artikel is de pijpleiding die duurder
uitvalt. Waarom is de raad niet eerder in het traject ge"lnformeerd over de (extra) kosten
hiervan? Welk financieel risico lopen wij hierin en wat zijn deze (extra) kosten van dit
risico? HGN is een project dat al een behoorlijke tijd loopt, ons inziens kan dit niet vanuit
"ins Blaue hinein" uit de lucht vallen.
Het genoemde risico heeft betrekking op de grootte van het leidingnet (het
overdimensioneren van de warmteinfrastructuur) voor HGN Zuid. Zoals u weet is
de investeringsbeslissing dit deel van Het Groene Net nog niet genomen. Oat hier
een risico is, is tijdens de themasessie voor de raad over HGN op 8 maart 2018 ter
sprake gekomen. Op dit moment onderzoekt de gevormde ambtelijke kerngroep
een aantal risico's. Mede op basis daarvan moet duidelijk worden of het aanleggen
van HGN Zuid haalbaar is. Uiteraard komen wij terug bij uw raad op het moment
dat we weten wat de kosten zullen zijn en wat de gemeente Sittard-Geleen
eventueel zou moeten bijdragen.
Vraag 3
Een ander risico dat wei bij ons bekend was, is het eventueel wegvallen van Sabic als
warmteleverancier. Welke invloed heeft het college aangewend om Sabic te overtuigen
van het project HGN? Waarom willen zij na ruim een jaar nog steeds niet meedoen?
Zien zij financieel geen heil in dit project? Heeft het college gesprekken gevoerd met
meerdere partijen voor de restwarmte?
HGN is met Sabic eind 2019 een intentieovereenkomst voor warmtelevering
overeengekomen. Oeze gaat uit van warmtelevering voor onbepaalde tijd met een
minimale warmtelevering van 11 jaar en een opzegtermijn van 6 jaar. Op basis
hiervan is de 1e investering in de koppeling tussen HGN en Sabic eind 2019
gedaan waarmee de warmte-afname door Het Groene Net mogelijk wordt. Aileen
kan Sabic (zoals elk bedrijf dat wordt gevraagd naar de levensduur van een
fabriek) geen absolute garantie geven voor de levering van warmte voor de gehele
levensduur van het Groene Net (30+ jaar). Oaarom is dit een bronrisico dat
opgevangen moet worden. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar andere
bronnen, zowel voor back-up als voor uitbreiding.
Inleiding vraag 4
Schriftelijke vragen n.a.v. de brief Stand van Zaken HGN Zuid, 08 december 2020. In de
brief wordt geschreven "In een bestuurlijk overleg eind februari 2020 met
vertegenwoordigers ... is geconstateerd dat deze stukken onvoldoende concreet en
uitgekristalliseerd waren." De provincie heeft aangeboden een externe procesbegeleider
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aan te trekken en uiteindelijk is de conclusie dat de business case positief is, mits de
aandeelhouders genoegen nemen met een lager (gemiddeld) rendement, voldoende
langlopende financiering kan worden aangetrokken en drie risico's belegd kunnen
worden.
Vraag 4
Waarom wordt er nu pas (december 2020) een ambtelijke werkgroep geformeerd terwijl
de risico's c.q. problemen van HGN al lang bekend waren? Naar onze mening had deze
werkgroep eerder opgericht kunnen worden nadat we in de raad uitgebreid over de
risico's hebben besproken.
In een eerdere fase van HGN Zuid (begin vorig jaar) heeft de provincie het
voortouw genomen om de businesscase, inclusief de risico's, te onderzoeken. De
provincie heeft nu aangegeven dat er in gezamenlijkheid verder moet worden
gekeken naar de risico's, mede omdat de grootte van het warmtenet ook een van
de variabelen is die invloed heeft op de risico's. Vandaar dat nu de ambtelijke
werkgroep is opgericht.
Vraag 5
Op 2 november heeft er op initiatief van de provlncle opnieuw bestuurlijk overleg
plaatsgevonden. Waarom is dit eigenlijk gebeurd op initiatief van de provincie Limburg?
Leeft het gevoel van urgentie in relatie tot de problemen HGN niet bij onze gemeente?
Zeker na de collegewisseling in februari had de PW veel meer daadkracht verwacht bij
zo'n groat project als HGN. Zeker gezien de ambitie die dit college heeft m.b.t
duurzaamheid.
Wij zijn doordrongen van het feit dat over het project 'Het Groene Net Zuid' op
korte termijn duidelijkheid moet komen. Tegen die achtergrond hebben wij in het
najaar 2020 met de colleges van burgemeester en wethouders van Stein en Seek
overleg gevoerd. Op het moment dat we dat bestuurlijk overleg wilden verbreden
naar andere partners, waaronder de provincie, kwam van die zijde (ook) een
uitnodiging
voor bestuurlijk
overleg. Wij zijn blij met dit initiatief om in
gezamenlijkheid
met de andere publieke partners de ontwikkeling
van het
warmtenet verder te brengen.
Vraag 6
Los van het indekken van de risico's gaat de werkgroep oak aan de slag met de
gewenste governance structuur en inrichting interne project organisatie. Dit is eigenlijk
het fundament waarop je het HGN bouwt dat in de business case uitgewerkt had moeten
worden. Hoe kan het zijn dat dit nu pas aan de orde komt in de werkgroep, terwijl dit juist
de basis is van HGN?
Zie het antwoord op vraag 5. Met deze gezamenlijke aanpak zal er ook (opnieuw)
naar de governance structuur worden gekeken. Tot nu toe is voornamelijk
ingezoomd op de technische
haalbaarheid.
Nu komt ook de financiE!le
haalbaarheid en de governance aan de orde, waardoor er een samenhangend
geheel ontstaat. Financiele haalbaarheid en governance hebben sterke invloed op
elkaar. Denk hierbij aan verhouding privaat- publiek, eigen vermogen versus
vreemd vermogen, checks en balances en zeggenschap van partijen.
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Vraag 7
Hoe realistisch is het tijdspad tot april 2021 om aile vraagstukken HGN uit te werken?
Het betreft immers een project van een enorme omvang met grote financiele risico's.
Vooralsnog gaan we uit van het eerder met uw raad gedeelde tijdspad. Indien we
dit moeten bijstellen zullen wij u hier tijdig over informeren.
Vraag 8
De PW constateert dat er groot verschil is tussen de opgaven waarvoor wij als
gemeente staan m.b.t. klimaatdoelstellingen en de organisatorische c.q. financiele
uitdagingen bij HGN. HGN heeft als doelstelling Sittard-Geleen duurzamer te maken,
maar tegelijkertijd is het e.e.a. nog niet uitgewerkt (zie brief 08 december). Concreet:
gaat het college koste wat kost door met HGN ook al valt de business case negatiever
uit? Het financieel in control zijn van zo'n majeur project lijkt ons inziens toch echt van
groot belang. De PW vindt immers dat financiele haalbaarheid leidend moet zijn.
Onderschrijft het college dit of prevaleren dan toch de duurzaamheid ambities?
De raadsinformatiebrief van 8 december ziet op een onderdeel van de
ontwikkeling van een warmtenet zoals dat in de afgelopen jaren aan de orde was
in de raad. Er is besloten een warmtenet gefaseerd te ontwikkelen. Er zijn geen
middelen voor de ontwikkeling van het warmtenet in de begroting opgenomen. De
afweging tussen duurzaamheidsdoelstellingen/ambities en financiEHe middelen
komen dus in de raad aan de orde.
Vraag 9
Bij de behandeling van het raadsvoorstel 'Saneren openstaande vordering HGN" is
aangegeven dat de gemeente geen financiele risico's loopt. Ais blijkt dat business case
negatiever uitvalt, klopt het dat de gemeente geen financieel risico blijft lopen? Kan de
wethouder toezeggen dat de belastingbetaler van Sittard-Geleen geen eurocent extra
bijdraagt aan het dreigende debacle?
De gemeente heeft het aandelenkapitaal gevuld conform de stortingsplicht. Het
bezit van aandelen was en is een bestaand risico. De gemeente is van mening dat
HGN BV de eigen verliezen moet opvangen; de gemeente is niet voornemens de
verliezen te financieren. Ais de businesscase dus negatiever uitvalt, dan loopt de
gemeente geen nieuw risico.
Vraag 10
De wethouder heeft ook toegezegd in het tweede deel van 2020 een themasessie te
beleggen over de resultaten van het 213a onderzoek. Wat is de status van dit onderzoek
en wanneer kan de raad een themasessie verwachten?
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Het verdiepingsonderzoek naar de financien en beheersing van Het Groene Net,
conform artikel 213a van de Gemeentewet, is gereed en is conform afspraken
aangeboden aan de commissie Begroting en Verantwoording.

Hoogachtend,
Burgemeester

en wethouders

mr. J.Th.C.M.
burgemeester

Verheijen,
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van Sittard-Geleen,

J

mr. G.J.C. Kusters,
gemeentesecretaris
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