Lees ook: Debacle dreigt voor Het Groene Net vanwege grote risico’s

Sittard-Geleen laat financiën Het Groene Net
onderzoeken, na lijk uit de kast
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Het aansluiten van Ligne op Het Groene Net is financieel
van alles misgelopen, wat de gemeente 2,6 miljoen euro
kost. Afbeelding: archief De Limburger/Annemiek
Mommers
Sittard-Geleen laat een onderzoek uitvoeren naar de
achtergronden van een 2,6 miljoen euro kostend lijk
dat uit de kast is gevallen bij Het Groene Net (HGN).
Het onderzoek moet ook duidelijk maken hoe de raad
betere controle op de uitgaven kan uitoefenen.
Bedoeling is dat het onderzoek nog voor de zomer klaar is. Welk bureau hiervoor wordt ingehuurd, is nog onbekend.
Sittard-Geleen is samen met energiebedrijf Ennatuurlijk in een bv-structuur voor de helft eigenaar van Het Groene Net.
Omdat het om een energiebedrijf gaat, zijn financiële gegevens van HGN in verband met concurrentiegevoeligheid niet
altijd openbaar.
Bedoeling is dat HGN zijn duurzame warmtenet, dat in Sittard al actief is, uitbreidt naar Geleen, Stein en Beek. Die laatste
twee gemeenten worden dan medeaandeelhouder.
Controle
Aan de vooravond daarvan wil de raad van Sittard-Geleen weten hoe er ‘per direct’ meer controle verkregen kan wordt over
de financiën van HGN en hoe het college beter sturing kan geven aan het project.
Reden is een lijk dat eind 2019 voor de raad uit de kast kwam vallen. Sittard-Geleen heeft in 2014 tijdelijk 2,1 miljoen euro
voorgeschoten om het complex Ligne aan te sluiten op het warmtenet. Dat was nodig omdat Het Groene Net toen formeel
nog niet bestond. De bouw van Ligne was echter al zo ver dat de investering voor latere aansluiting van dit complex niet
kon wachten.
Het idee was dat HGN na oprichting die investering zou overnemen. In 2015 werd het bedrag nog eens met een half miljoen
verhoogd. Afgesproken zou zijn dat dit weer verrekend zou worden met projectontwikkelaar Jongen.
Boekverlies
Pas eind vorig jaar is duidelijk geworden dat alles anders is gelopen. De gemeente ‘is er niet uitgekomen’ met Jongen om de
half miljoen te verrekenen. Ook heeft HGN, waarvan Sittard-Geleen dus zelf half eigenaar is, de 2,1 miljoen euro niet
terugbetaald. In plaats daarvan is de installatie van Ligne aan HGN verkocht voor slechts 0,7 miljoen euro.
Bovendien werd duidelijk dat de installatie van Ligne niet 2,6 (2,1 plus 0,5) miljoen heeft gekost, maar 3,3 miljoen euro.
Omdat HGN slechts 0,7 miljoen heeft betaald, diende Sittard-Geleen eind 2019 een boekverlies van 2,6 miljoen euro te
slikken.
Aandelen
Het onderzoek moet duidelijk maken wanneer bekend was dat het raadskrediet werd overschreden en hoe het kan dat dit pas
eind 2019 door de accountantscontrole van de jaarrekening bij de raad bekend werd.
Het college wil daarnaast dat het onderzoek ook inzicht geeft in de waarde van de aandelen van HGN, die de gemeente
bezit.

