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DUURZAAMHEID Vertraging bij oprichting Het Groene Net noopt gemeente Sittard-Geleen tot voorschieten investering

Verwarming Ligne: 2,1 miljoen
door Erwin Schmidt
SITTARD – Omdat oprichting van
Het Groene Net (HGN) een halfjaar is vertraagd, wil de gemeente Sittard-Geleen nu 2,1 miljoen
euro voorschieten om het Ligne-complex in Sittard toch te
voorzien van verwarming.

De bouw van het Ligne-pand is in
volle gang. Het onderwijs-, cultuur- en winkelcomplex moet me-

dio 2016 gereed zijn. Alleen zijn in
het 115 miljoen euro kostende
bouwplan geen elektra, gas en verwarmingsleidingen opgenomen.
Bedoeling was dat die voor rekening van HGN zouden komen, het
duurzame warmtebedrijf dat Beek,
Stein en Sittard-Geleen beogen op
te richten. HGN moet een stadsverwarmingssysteem gaan runnen,
waarmee restwarmte van Chemelot wordt benut. Alleen is de oprichting van HGN vertraagd, om-

dat bouwbedrijf BAM in juli liet weten er toch geen brood in te zien.
De bouw van Ligne is nu zover
dat een besluit over het leidingwerk geen uitstel meer duldt. B en
W willen daarom nu zelf 2,1 miljoen euro investeren om Ligne gereed te maken voor aansluiting op
Het Groene Net.
Bedoeling is dat Sittard-Geleen
deze voorbereidingskosten straks
in rekening brengt bij HGN als dat
alsnog wordt opgericht. De betrok-

ken gemeenten hebben inmiddels
een nieuwe commerciële partij gevonden die interesse heeft in deelname aan HGN. Het gaat om
warmtebedrijf Ennatuurlijk.
Wethouder Ruud Guyt (Duurzaamheid, PvdA) gaat ervan uit dat
HGN in 2015 toch van de grond
komt. Desondanks heeft hij een bureau laten berekenen dat Sittard-Geleen de investering van 2,1 miljoen
euro in Ligne óók terugverdient als
straks blijkt dat HGN er helemaal

niet komt in de beoogde opzet.
Het nu voorschieten van 2,1 miljoen euro is niet de eerste complicatie bij de bouw van Ligne. Eerder
moest het college al drie ton extra
uittrekken om te voldoen aan aangescherpte veiligheidseisen voor
het deel van Ligne waarin een museum komt. Om Jongen BV over te
halen Ligne te bouwen, beloofden
B en W ook al ruimte te huren in
Ligne, als hiervoor geen commerciële partijen worden gevonden.

