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Groene Net Sittard-Geleen is ‘belangrijk en waardevol’ ondanks pioniersfouten’
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Het Groene Net (HGN) in Sittard-Geleen en de
geplande uitrol over Zuid-Limburg hebben
voldoende potentie om uit te groeien tot een
‘belangrijk en publiek waardevol project’. De pijnlijke
‘pioniersfouten’ doen daar weinig aan af. Maar er is
nog (veel) werk aan de winkel, vooral omdat de
praktijk – zeker ook financieel – beduidend
weerbarstiger blijkt dan de theorie.
Harde voorwaarde voor een verantwoorde exploitatie en expansie is dat er scherpe lessen worden getrokken uit de roerige
aanvangsjaren vol ‘pioniersfouten’. Met name op het gebied van risicomanagement, bedrijfsvoering, aansturing, rendement
en informatieverstrekking aan de gemeenteraad valt er nog een wereld te winnen. Dat zijn, in een notendop, de meest in het
oog springende conclusies van een onderzoek dat door adviesbureau Berenschot is verricht in opdracht van B en W van
Sittard-Geleen.
Duurzaam
HGN ging zes jaar geleden op initiatief van de gemeente van start en levert duurzame warmte aan inmiddels ettelijke
honderden woningen, bedrijven en kantoren in Sittard. Daarvoor wordt restwarmte benut van de biomassacentrale in SittardNoord. De gemeente is daartoe een joint venture aangegaan met energiebedrijf Ennatuurlijk, dat nu een meerderheidsbelang
heeft.
Investering
Bedoeling is om HGN de komende jaren uit te breiden naar diverse stadsdelen, buur- en andere gemeenten in ZuidLimburg. Toetredende gemeenten worden dan meteen ook medeaandeelhouder. Voor die zuidelijke expansie (HGN Zuid)
wordt restwarmte van Chemelot betrokken. Daarvoor moet eerst een wijdvertakt buizennetwerk worden aangelegd,
waarmee een investering is gemoeid van naar schatting minstens vijftig miljoen euro. De financiering daarvan is nog (lang)
niet rond, vooral omdat aan het project nog de nodige risico’s en onzekerheden kleven.
Lees ook: Sittard-Geleen laat financiën Het Groene Net onderzoeken, na lijk uit de kast
In een eerste reactie zeggen de betrokken wethouders Kim Schmitz (GroenLinks) en Judith Bühler (CDA) de conclusies en
aanbevelingen van Berenschot te onderschrijven. „We liepen en lopen landelijk voorop met dit project, dat voor de
energietransitie van cruciale betekenis is. Met de wetenschap van nu zouden we zaken in het verleden inderdaad anders
hebben aangepakt. Pionieren is niet gemakkelijk, dat blijkt maar weer. Maar wat me oprecht blij maakt is de conclusie van
Berenschot dat HGN een maatschappelijk belangrijk en waardevol project is waarmee we vooral door moeten gaan”,
benadrukt Schmitz.
Tegenvallers
Bühler wijst ook op de vaststelling van de onderzoekers dat er de voorbije jaren - in weerwil van forse financiële
tegenvallers - geen sprake is geweest van onverantwoorde risico’s. Het college van B en W werkt inmiddels aan een actieen verbeterplan dat nog dit voorjaar op tafel moet liggen.

