
 

 
 
 

 
Duurzaamheid 

van de warmteketen 
BES – HGN/Hoogveld 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Geleen, 
16 mei 2021 
 
Jack Renet 
Raadslid SPA 

 



Duurzaamheid van de warmteketen BES – HGN/Hoogveld  pagina 2 

Inhoud 

Samenvatting ..................................................................................................................................................................... 3 

Inleiding ............................................................................................................................................................................. 4 

De warmteketen ................................................................................................................................................................ 5 

Actuele situatie .................................................................................................................................................................. 6 

Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) ............................................................................................................................ 7 

Stroom- of energiecentrale? ......................................................................................................................................... 7 

Energieproductie BES .................................................................................................................................................... 7 

Verliezen ........................................................................................................................................................................ 8 

Herkomst van de biomassa ........................................................................................................................................... 9 

Overige emissies .......................................................................................................................................................... 12 

Ketenverantwoordelijkheid en cascadering van biomassa ......................................................................................... 13 

Constateringen inzake de BES ..................................................................................................................................... 14 

Warmtenet Hoogveld ...................................................................................................................................................... 15 

Het Groene Net (HGN) ..................................................................................................................................................... 16 

 



Duurzaamheid van de warmteketen BES – HGN/Hoogveld  pagina 3 

Samenvatting 
Vanaf 2009 ontwikkelt de gemeente Sittard-Geleen een warmtenet genaamd Het Groene Net (HGN). 
Dat warmtenet zou als hoofdbron de restwarmte van Chemelot moeten hebben en als nevenbron de Biomassa 
Energiecentrale Sittard (BES) die al warmte leverde aan warmtenet Hoogveld maar op jaarbasis nog een 
warmteoverschot had. 
 
Gebleken is dat de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) nu al onvoldoende capaciteit heeft om in koude perioden 
genoeg warmte te leveren aan het warmtenet Het Groene Net (HGN) dat nu al 35% moet bijstoken. 
 
Door de raadsfractie SPA werden veel vragen gesteld teneinde inzicht te verkrijgen in de aanlevering van biomassa 
aan de BES en wanneer er hoeveel moet worden bijgestookt door HGN. 
De door het college van B&W van Sittard-Geleen verstrekte informatie liet echter niet toe om dit echt goed in beeld 
te brengen en was op punten inconsistent. 
 
Desondanks werd duidelijk dat de door de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek aangeleverde hoeveelheid 
biomassa volstrekt onvoldoende is om de BES van voldoende brandstof te voorzien en dat een groot gedeelte van 
deze biomassa wordt aangeleverd wanneer de BES een warmteoverschot heeft. 
Daardoor draagt de aangeleverde biomassa slechts ten dele bij aan het verstrekken van duurzame warmte via HGN 
want een groot deel van de door de BES geproduceerde warmte moet worden weggekoeld. 
Onduidelijk is waar de BES de rest van de benodigde biomassa vandaan haalt en dus hoe duurzaam de BES echt is. 
 
Om vast te stellen hoe duurzaam de BES en HGN echt zijn is een diepgaandere analyse van de productie van warmte 
in relatie tot de warmtevraag en de benodigde bijstook met aardgas nodig. 
 
Realisatie van de geplande aansluiting van de grondgebonden woningen in Limbrichterveld-Noord zal resulteren in 
nog eerder en nog groter tekort aan warmte en daardoor voor een nog hoger percentage bijstook met aardgas. 
Die bijstook en het transport van de warmte gebeurt veel minder efficiënt dan met de HR++ketels in die woningen 
het geval is waardoor er vermoedelijk in totaliteit een achteruitgang van de duurzaamheid van HGN zal zijn. 
 
Geconstateerd moet worden dat het ontsluiten van de restwarmte van Chemelot als hoofdbron van HGN al 11 jaar 
niet van de grond is gekomen en dat het nog steeds onzeker is of dat ooit zal gebeuren. 
Dat Proeftuin Limbrichterveld industriële restwarmte en biomassa als warmtebronnen heeft is onjuist en misleidend. 
 
Desondanks vormt die niet gerealiseerde warmtekoppeling van Chemelot met de BES al die jaren een basis voor de 
hoge EOR (Equivalent Opwekkings Rendement) die aan HGN wordt toegekend in de EMG-verklaring. 
 
Het niet realiseren van die ontsluiting en koppeling aan het bestaande HGN-netwerk, dat baseert op warmte van de 
BES, de waarschijnlijkheid dat dit de komende drie jaren ook niet zal gebeuren en de beperkende capaciteit die de 
BES heeft behoren consequenties te hebben voor de nieuw aangevraagde EMG-verklaring van HGN. 
 
De exploitanten hebben er belang bij dat HGN een EMG-verklaring krijgt met een hoge EOR en Ennatuurlijk zal in 
haar aanvraag ongetwijfeld proberen een zo mooi mogelijk beeld te schetsen. Dit document probeert om de praktijk 
in beeld te brengen waardoor zowel BCRG als het gemeentebestuur die bij hun overwegingen kunnen betrekken.  
 
Ontwikkeling van HGN zonder dat er extra bronnen worden ontsloten heeft, vanwege het nu al onvoldoende 
capaciteit hebben van de BES in perioden dat de warmtevraag het hoogst is, tot gevolg dat dit puur commerciële 
projecten zijn die niet-duurzaam zijn en waarschijnlijk zelfs nadelig uitpakken voor de duurzaamheid als geheel. 
 
Gezien de constateringen in dit onderzoek ligt het bekijken van alternatieven om Limbrichterveld-Noord te 
verduurzamen om meerdere redenen zeer voor de hand. 
 

https://www.aardgasvrijewijken.nl/proeftuinen/proeftuin+limbrichterveld-noord/default.aspx
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Inleiding 
Vanaf 2009 ontwikkelt de gemeente Sittard-Geleen een warmtenet genaamd Het Groene Net (HGN). 
Dat warmtenet zou als hoofdbron de restwarmte van Chemelot moeten hebben en als nevenbron de Biomassa 
Energiecentrale Sittard (BES) die al warmte leverde aan warmtenet Hoogveld maar nog een warmteoverschot had. 
 
Berenschot heeft middels een artikel 213a-onderzoek vastgesteld dat de economische waarde van HGN momenteel 
slechts € 78000 is ondanks dat de gemeente er € 8,7 miljoen in heeft geïnvesteerd. Daarbij moet bedacht worden dat 
ook Ennatuurlijk € 8,7 miljoen zal hebben geïnvesteerd vanwege de afspraak dat beide partners elk evenveel 
investeren. Berenschot stelde ook vast dat de gestelde doelen niet gehaald zijn en de realisatie niet doelmatig was. 
 
In dit document wordt geen aandacht besteed aan financiële of bestuurlijke aspecten maar wordt uitsluitend 
gekeken naar de duurzaamheid van het bestaande warmtenetwerk met de BES als warmtebron.   
 
Er werden in 2010 grootse plannen ontwikkeld die hadden moeten zorgen dat al in 2018 de gemeente Stein en grote 
delen van de gemeente Sittard-Geleen, tot en met industriegebied Holtum-Noord en VDL, aangesloten waren. 
 
Anno 2021 zijn alleen enkele bedrijven, flats en een klein aantal grondgebonden woningen in Sittard op de BES 
aangesloten en is het onzeker of de restwarmte van Chemelot ooit zal worden benut voor een warmtenet. 
Bovendien is duidelijk geworden dat de BES nu al onvoldoende warmte kan leveren in perioden dat die het hardst 
nodig is, de wintermaanden, aangezien HGN nu al 35% van de aan haar klanten geleverde warmte niet-duurzaam 
moet opwekken door het bijstoken van aardgas. 
 
Desondanks stelt HGN nu, samen met de gemeente, alles in het werk om grondgebonden woningen in het 
Limbrichterveld-Noord (Sittard) op de BES aan te sluiten. 
Men wil het overschot aan warmte dat de BES in de warme maanden heeft verkopen en accepteert daarbij dat die 
nieuwe aansluitingen ervoor zorgen dat er nog eerder moet worden overgeschakeld op verbranding van aardgas. 
De facto worden nieuwe aansluitingen daardoor grotendeels met warmte door verbranding van aardgas bediend. 
Aangezien bij verwarming via HGN de verbranding niet met HR++ketels gebeurt en er forse transportverliezen 
optreden zal er in het koude seizoen veel meer gas nodig zijn om de aan te sluiten woningen van Limbrichterveld-
Noord te verwarmen dan nu het geval is. Daardoor wordt het project niet-duurzaam en puur commercieel van aard. 
 
In dit document wordt geprobeerd om de duurzaamheid van de BES, HGN en warmtenet HGN vast te stellen op basis 
van de praktijk uitgaande van openbaar gemaakte informatie. 
De gemaakte plannen en de realisatie daarvan worden in beeld gebracht en er wordt aandacht besteed aan de 
consequenties die het al 11 jaar niet realiseren van de aansluiting van Chemelot op het bestaande warmtenet voor 
de EMG-verklaring van HGN moet hebben. 
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De warmteketen 
De gemeente is voorstander om Het Groene Net (HGN) verder uit te breiden te beginnen met de woningen in 
Limbrichterveld-Noord die tot de Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW) behoren met als doel om te verduurzamen. 
 
De warmte die daarvoor benodigd is wordt geacht geleverd te worden door de Biomassa Energiecentrale Sittard 
(BES) die regionaal verkregen snoeihout en GFT benut om elektriciteit en warmte te genereren. 
 
Aangezien verduurzaming op meerdere manieren gerealiseerd kan worden dienen de duurzaamheid van deze keten 
en de kosten daarvan te worden vastgesteld en vergeleken met alternatieven. Dat gebeurt echter niet ondanks dat 
de directeur van HGNO schrijft dat Ennatuurlijk niet gelooft in de gebied brede aanpak om binnen de businesscase 
hele woonwijken, zoals Limbrichterveld-Noord, aan te sluiten vanwege de hoge kosten. 

De BES vormt de basis voor de levering van warmte aan warmtenet Hoogveld, HGN en aan Vidar. 
Warmtenet Hoogveld en HGN vormen in feite één warmtenet aangezien ze via dezelfde pijp vanaf de BES hun 
warmte ontvangen en met dezelfde verbrandingsketels in het ketelhuis (gelegen in Hoogveld) bijstoken. 
In feite is de opsplitsing louter administratief en is het technisch een T-stuk in een pijp. 
Warmtenet Hoogveld is 100% eigendom van Ennatuurlijk terwijl HGN 65% van de aandelen in handen is van 
Ennatuurlijk en de gemeente 35% aandelen bezit. 
 
Contractueel ontvangt HGN echter pas warmte van de BES wanneer Hoogveld die niet nodig heeft. 
Daardoor zal HGN op jaarbasis altijd meer bijstook hebben dan Hoogveld. 
Technisch is dit onnodig en voor deze beide warmtenetten zou slechts één warmte-etiket volstaan. 
 
Berenschot geeft in haar rapport over HGN aan dat de doelstelling was dat er (minimaal) 82% groen stook en 18% 
bijstook zou zijn. Men berekende dat in 2019 de bijstook 34% was, waardoor de doelstelling niet gehaald werd. 
 
Een deelnemer aan een rondleiding die in april 2021 werd gegeven noteerde dat de directeur aangaf dat de BES 
laagwaardige biomassa gebruikt met een verbrandingswaarde van 8-9 GJ/ton, 20% asresten heeft, een thermisch 
vermogen van 7,5 MW heeft, een verbrandingsrendement van 84% heeft en er jaarlijks 8400 bedrijfsuren zijn. 
Op basis hiervan zou voor de BES de totale warmte-output 7,5 * 8400 * 3600 = 227 TJ bedragen. 

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=b9085af3-8642-4664-a9aa-4dce18d5b182
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=190091d2-5e66-45de-afa2-2a6b7f881625
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Actuele situatie 
Anno mei 2021 zijn nog geen cijfers bekend over 2020 daarom worden, zover mogelijk, cijfers uit 2019 gehanteerd. 
 
Ennatuurlijk publiceerde over 2019 een warmte-
etiket van de warmtenetten HGN en Hoogveld. 
Daarop is te zien dat  

a) HGN circa 60.000 GJ warmte levert , 26% 
warmteverlies heeft en daarvoor 35% 
niet-hernieuwbare energie benodigt 
waarvan 32% aardgas 

b) Warmtenet Hoogveld circa 40.000 GJ 
warmte levert, 35% warmteverlies heeft 
en daarvoor 13% niet-hernieuwbare 
energie benodigt waarvan 10% aardgas. 

 
 
Van Vidar zijn geen recente cijfers bekend. Aangenomen wordt dat deze ongeveer gelijk zijn aan gedateerde cijfers. 

 
Het dichtbij de BES gelegen 
Vidar (voormalig VIXIA) 
ontvangt direct vanaf de BES 
jaarlijks circa 10.000 GJ. 
 
In de berekening wordt voor 
Vidar aangenomen dat er geen 
warmteverliezen zijn en dat er 
geen bijstook noodzakelijk is. 
 

Het verschil tussen ‘niet-hernieuwbaar’ en ‘bijstoken met gas’ betreft vermoedelijk elektriciteit nodig om het water 
te verpompen en het ketelhuis te laten functioneren. Dit is 3%, zijnde 4141 GJ, voor HGN en warmtenet Hoogveld. 
Het ‘warmteverlies’ plus ‘niet-hernieuwbaar’ is meer dan de helft van ‘afzet warmte’. Dat is erg veel! 
 
Het college van B&W gaf over 2020 een nog flink hogere benutting van warmte aan: 
‘Vanaf de oprichting beschikt de BES over een eigen koelvoorziening om de niet benutte warmte af te voeren. In de 
periode vanaf de oprichting tot aansluiting op Het Groene Net werd enkel warmte geleverd aan Hoogveld en Vixia, ca 
60.000 GJ inclusief transportverlies. Door warmtelevering aan Het Groene Net is de levering toegenomen tot 132.000 
GJ inclusief transportverlies.’ 
 
Het probleem is dat de BES in de winter nu al te weinig capaciteit heeft om de benodigde warmte te leveren. 
Elke nieuwe aansluiting zal daarom in de winter (vrijwel ?) 100% op gas worden gestookt. 
 
In feite wil het bedrijf HGN het overschot aan warmte dat de BES in de zomer heeft verkopen en schroomt daarbij 
niet om in de winter bij te stoken met veel gas. Dat is gewoon niet-duurzaam en puur commercieel belang! 
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Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) 
 

Stroom- of energiecentrale? 

Op 29 januari 2021 stelde het college van B&W van Sittard-Geleen met de uitspraak ‘De BES is namelijk een 
stroomcentrale die altijd op vol vermogen draait.’ dat de warmte die door de BES geproduceerd wordt als 
restwarmte/afvalwarmte gekwalificeerd moet worden. 
De implicatie hiervan is dat allerlei emissies en verliezen aan de stroomproductie moeten worden toegerekend met 
gevolg dat deze niet meetellen bij de bepaling van de duurzaamheid van de warmtenetten Hoogveld en HGN. 
 
In de publicatie ‘ORC: restwarmte omzetten in elektriciteit’ (Agentschap NL, oktober 2011) stelt de BES-directeur  
“De productie van elektriciteit met een ORC was destijds energetisch en economisch de beste keuze. Het elektrisch 
rendement is wat lager dan van een wkk, maar de restwarmte van 95 °C is veel breder inzetbaar. In 2005 waren we 
de eerste in Nederland met zo’n installatie… Voor kleinschalige energiecentrales die stroom én warmte willen 
afzetten, kan ik een ORC zeker aanbevelen.” 
 
Nevenstaande beschrijving voor een 
dialoogsessie in 2009 geeft aan dat de 
BES zowel elektriciteit als warmte levert 
en dat het rendement daarvan 45% is. 
Onduidelijk is hoe die 45% berekend is. 
 
Van de geproduceerde energie komt dus 
een aanzienlijk deel direct in het milieu 
terecht zonder dat dit nuttig wordt 
gebruikt.  
 
De BES is ontworpen om stroom en 
warmte als product te genereren. 
 
Aangetoond zal worden dat de productie 
en de afname van warmte de productie 
van elektriciteit overtreft. Dat de BES 
een stroomcentrale zou zijn en louter 
afvalwarmte heeft is dus onhoudbaar. 
 
Dat de BES altijd op vollast draait heeft als nadeel dat er warmte moet worden weggekoeld. 
Uit het oogpunt van duurzaamheid zou de mogelijkheid bekeken moeten worden dat de BES niet op vollast draait. 
 
Omdat zowel warmte als elektriciteit een product vormen behoren alle resources en emissies, naar rato, aan beide 
vormen van energie te worden toegerekend. Dat heeft ook invloed op de duurzaamheid van de warmtenetten. 
 

Energieproductie BES 

In haar communicatie over de energieproductie wordt door HGN in plaats van de SI-eenheden frequent de term 
‘woningequivalenten’ (weq) gebruikt. HGN hanteert verschillende waarden voor de energie-inhoud daarvan. 
 
In de Warmtemonitor 2019 schrijft TNO: 
‘Wanneer gesproken wordt over het aantal verbruikers op een warmtenet wordt vaak de term ‘woningequivalenten’ kortweg 
weq gebruikt. Deze term maakt het mogelijk om de warmtelevering van netten te kunnen vergelijken. Er zitten namelijk 
verschillende afnemers op een warmtenet en deze afnemers variëren sterk in warmteverbruik. Het warmteverbruik van 
grootverbruikers komt overeen met meerdere kleinverbruikers. Zo kan een kantoor bijvoorbeeld hetzelfde verbruik hebben als 50 
woningen. Dit staat dan gelijk aan 50 weq. Een weq staat ongeveer gelijk aan een finaal warmteverbruik van ca. 30 GJ per jaar. 
Maar de verschillende warmteleveranciers hanteren hiervoor verschillende waarden en het kan dus ook 25 of 35 GJ per 
jaar zijn. De waarde hangt af van een aantal uitgangspunten die per leverancier (gebied) anders kunnen zijn, zoals de verhouding 
tussen verschillende woningtypen, welke weer invloed heeft op de gemiddelde levering per wooneenheid (woningequivalent).’ 
 
Gesteld wordt vaak dat de BES op jaarbasis circa 3000 weq elektriciteit opwekt en levert aan Vandebron. 
RvO gaf al in 2013 aan dat er in de winter moet worden bijgestookt met gas, toen bestond HGN nog niet.  
Dat kan inhouden dat HGN nu al in de winter grotendeels op het verbranden van gas draait. 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/anl0193_factsheet4_ORC_20okt.pdf
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2020/35/warmtemonitor-2019.pdf
http://www.besbv.nl/
https://vandebron.nl/energiebronnen/bron/f8b110b4-0ce2-47b1-95ce-a57c011e41d0
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/projecten/duurzame-warmte-en-koude-uit-biomassa-sittard-geleen
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In 2017 werd in het Warmtenet Magazine aangegeven dat de BES jaarlijks 190 TJ (circa 6300 weq op basis van  
1 weq = 30 GJ) kan leveren. 
Daarin werd tevens vermeld dat de BES werd opgericht met als doel om zowel stroom als warmte te produceren en 
dat daarvoor de (destijds) voor Nederland unieke techniek met een ORC-turbine werd geïntroduceerd.  
 
In de Openbare businesscase ging HGN in 2010 uit van 1 weq = 35 GJ. 
 
Ook het Warmteplan Sittard gaat uit van 1 weq = 35 GJ; op basis daarvan levert de BES jaarlijks circa 3200 weq voor 
verwarming en kan maximaal circa 5400 weq leveren. 
TNO geeft aan dat 1 weq tussen 25 en 35 GJ ligt en hanteert 1 weq = 30 GJ in de Warmtemonitor 2019.  
 
Het antwoord op de op 6 februari 2021 gestelde vraag ‘Hoeveel woningequivalenten zijn op dit moment reeds 
ingevuld door de aangeslotenen op HGN en wat is de maximale capaciteit van HGN in woningequivalenten indien 
HGN louter op door de BES geproduceerde afvalwarmte wil draaien? Bovendien wil SPA weten hoeveel vermogen er 
per woningequivalent beschikbaar is en of dat voldoende is om te vermijden dat HGN vrijwel elke dag moet bijstoken 
met gas afgezien van de zomermaanden.’ was ‘Het totale warmteopwekvermogen van de BES is ca 7.5 MW. Voor 
HGN is contractueel minimaal 150 TJ beschikbaar. Dit betekent ca. 7500 woningequivalenten op basis van 20 GJ/w.e. 
Volgens het Warmte Etiket 2019 levert BES 71.600 GJ aan HGN inclusief warmteverlies. Dit komt neer op 3580 w.e.’  
 
Ook op 8 april 2021 gaf het college in antwoord 
op een vraag van SPA aan dat 1 weq = 20 GJ.  
Het college overschat de beschikbaarheid van 
warmte in weq, en daarmee de maximale omvang van de warmtenetten, flink. 
 
Niet alleen de energie-inhoud van een weq vertoont grote discrepantie maar ook de hoeveelheid warmte die de BES 
genereert vertoont grote verschillen in de verschillende publicaties en antwoorden van het college. 
In 2011 tijdens de RETS-presentatie wordt 190 TJ gehanteerd. 
 
Milieucentraal stelt ‘Een Nederlands huishouden verbruikt jaarlijks gemiddeld 1.239 kubieke meter (m3) gas en 2.741 
kilowattuur (kWh) elektriciteit.’ 
Energieconsulent geeft aan dat ‘1 m3 gas is gelijk aan 35,17 MJ. 1 kWh heeft een warmte inhoud van 3,6 MJ. 1 m3 gas 
is dus gelijk aan 35,17 / 3,6 = 9,77 kWh.’ 
Volgens de ACM is het gemiddelde brandstofrendement voor gasketels 0,8701 (verwarming plus tapwater). 
Op basis hiervan kan voor gas worden berekend dat 1 weq = 0,8701 * 1239 * 35,17 * 0,001= 37,92 GJ van een 
warmtenet benodigt. Voor elektriciteit geldt 1 weq = 2741 kWh overeenkomend met 2741 * 3,6 * 0,001 = 9,87 GJ. 
 
Uit door de RUD-ZL verstrekte gegevens uit het elektronische jaarverslag 
van de BES over 2019 en 2020 blijkt dat de productie ongeveer 
overeenkomt met de gepubliceerde gegevens. 
Aangetekend moet worden dat de er in 2019 brand was in de BES 
waardoor er geruime tijd geen productie mogelijk was.  
Eerder was er brand bij de BES in 2007. 
 
In 2019 en in 2020 werd veel meer energie geproduceerd met warmte 
dan met elektriciteit; zowel absoluut als gemeten in woningequivalenten. 
De BES is dus eerder een warmtecentrale dan een stroomcentrale. 
 

Verliezen 

Dat zowel warmte als elektriciteit een product vormen behoort in te houden dat alle emissies, naar rato, aan beide 
vormen van energie moeten worden toegerekend. Dat heeft ook invloed op de duurzaamheid van de warmtenetten. 
 
Alle verliezen die gerelateerd zijn aan de productie en de levering van warmte door de BES aan haar klanten moeten 
worden verdisconteerd bij de bepaling van de duurzaamheid van de BES en dus ook van de warmtenetten. 
Dat betreft in ieder geval: 

a) Transport van ‘integraal groenafval gemeenten’ 
b) Transport van ‘onbruikbare fractie’ naar ‘compostering’ 
c) Transport van ‘as’ naar ‘as-verwerking’ 
d) Warmte van ‘as’ 

http://www.biowkk.eu/wp-content/uploads/2017/02/Het-Groene-Net-Sittard.pdf
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2020/35/warmtemonitor-2019.pdf
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=63dc1dae-b347-476e-b8e6-536eb5afe265
http://spa-sg.nl/wp-content/uploads/2019/06/Warmteplan-Sittard.pdf
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2020/35/warmtemonitor-2019.pdf
https://www.yumpu.com/nl/document/view/25724255/rogier-dieteren-rets-project
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/inzicht-in-je-energierekening/gemiddeld-energieverbruik/#:~:text=Een%20Nederlands%20huishouden%20verbruikt%20jaarlijks,2.741%20kilowattuur%20(kWh)%20elektriciteit.
https://www.energieconsultant.nl/energiemarkt/energie-berekeningen-uit-de-praktijk/omrekening-mmbtu-naar-kubieke-meter-aardgas/#:~:text=Berekening,6%3D9%2C77%20kWh.
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/tarievenbesluit-2021-warmte.pdf
http://fvt-brandweerzuidlimburg.nl/fvt/28-08-2019-sittard-grote-brand-bij-biomassacentrale/
https://www.youtube.com/watch?v=7UPyzOwXmcY
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e) Rookgassen (warmte en emissies) 
f) Transport van warmte naar Vidar 
g) Transport van warmte naar ketelhuis Hoogveld (t.b.v. HGN en warmtenet Hoogveld) 
h) Koelen van niet door klanten afgenomen warmte. 

De BES heeft jaarlijks onderhoud nodig en kan dan geen warmte en/of elektriciteit leveren. Dat gebeurt uiteraard in 
een langere periode dat het erg warm is waardoor de warmtevraag gering is. 
 
Op de vraag ‘Kan het college, mede vanwege de ketenverantwoordelijkheid, aangeven wat met dit warmteoverschot 
gedaan wordt.’ Antwoordde het college met  
‘Vanaf de oprichting beschikt de BES over een eigen koelvoorziening om de niet benutte warmte af te voeren. In de 
periode vanaf oprichting tot aansluiting op Het Groene Net werd enkel warmte geleverd aan Hoogveld en Vixia, ca 
60.000 GJ inclusief transportverlies. Door warmtelevering aan Het Groene Net is de levering toegenomen tot 132.000 
GJ inclusief transportverlies. Daarmee is de hoeveelheid nuttig in te zetten warmte meer dan verdubbeld. Koeling met 
absorptiekoelmachines met als bron duurzame warmte mag, volgens een in opdracht van de Rijksdienst van 
Ondernemend Nederland door Ecofys uitgevoerde onderzoek naar de milieukwaliteit van Het Groene Net, als 
duurzame koeling beschouwd worden. Hoewel bij dit proces restwarmte van < 30 graden ontstaat is dit energetisch 
aanzienlijk beter dan de koeling op traditionele wijze. Overigens lopen er thans studies naar een nog duurzamere 
koeling door de inzet van ondergrondse warmteseizoensbuffers’ 
 
De warmtebehoefte van de klanten van de BES is seizoensafhankelijk.  
Daardoor zal het aantal weq dat de BES kan bedienen zonder dat er bijstook nodig is bepaald worden door de 
warmtebehoefte tijdens de koudste perioden: de wintermaanden. 
Op jaarbasis levert de BES meer warmte dan de warmtenetten afnemen. Opslag van warmte is (nog) niet mogelijk. 
Dat betekent dat de BES een groot deel van het jaar warmte moet wegkoelen hetgeen ook gebeurt. 
In praktijk blijkt ook dat de warmtebehoefte van de warmtenetten in koude perioden niet volledig door de BES kan 
worden afgedekt en dat er substantiële bijstook met gas noodzakelijk is. 
 
Niet vergeten mag worden dat de BES (volgens de directeur) een opwekkingsrendement van 84% heeft hetgeen 
inhoudt dat voor de in 2019 aan HGN geleverde 52224 GJ er 52224 / 0,84 = 62171 GJ moest worden verbrand 
(exclusief transportverlies van de BES naar HGN). De 9947 GJ opwekkingsverlies maakt deel uit van de duurzaamheid 
van de warmteketen BES – HGN. Tijdens piekmomenten en in de koude perioden is het verlies van belang. 
 

Herkomst van de biomassa 
Uitgangspunt van de warmtenetten Hoogveld en HGN is dat het verbranden van 
houtige biomassa duurzaam is. 
Dat is echter reeds langer omstreden en de laatste jaren wordt wetenschappelijk 
steeds meer onderschreven dat het verbranden van houtige biomassa niet 
duurzaam is. Daarbij gaat het om hoe lang het duurt eer de houtige biomassa 
weer is teruggegroeid nadat deze verbrand is: de koolstofschuld.  
 
De CO2-uitstoot bij biomassaverbranding ligt 15% hoger dan bij 
energieopwekking door kolen en is twee maal zo groot als bij energieopwekking 
door gas. Het vastleggen van deze uitstoot door het aanplanten van bomen 
(voor zover dat gebeurt) duurt 50 tot 100 jaar. Die tijd heeft het klimaat niet. 
Bosecologen geven aan dat resthout in het bos dient achter te blijven om de 
nutriënten voorziening en koolstofopbouw in de bodem in stand te houden. 
 
EASAC geeft aan dat het verbranden van houtige biomassa die niet binnen 5 tot 10 jaar volledig teruggroeit als niet 
duurzaam moet worden aangemerkt. 
 
Wise, Greenpeace, Natuur & Milieu en de Consumentenbond schrijven in hun ‘Duurzaamheid Nederlandse 
Stroomleveranciers 2019’ Standalone biomassacentrales zijn centrales waarin uitsluitend biomassa wordt verbrand. 
We gebruiken de term ‘standalone’ om een duidelijk verschil te maken met biomassabijstook in kolencentrales. 
Momenteel speelt in beide gevallen nog het probleem dat de herkomst van de biomassa niet of onvoldoende kan 
worden bewezen. In standalone biomassacentrales wordt hoofdzakelijk houtige biomassa verbrand, vaak in de vorm 
van snoeihoutchips en boschips. In sommige installaties worden ook kapotte meubels en afvalhout uit de bouw 
verwerkt. Bij verbranding van deze biomassa komen veel schadelijke stoffen vrij en vindt er veel CO2 uitstoot plaats. 
Deze CO2 kan deels worden ‘terugverdiend’ door de het planten van nieuwe bomen, maar daar kan een lange periode 

https://wisenederland.nl/artikel/biomassa-voor-energie-een-tricky-business/
https://www.biobasedpress.eu/nl/2020/08/easac-vaak-geen-lagere-uitstoot-van-co2-bij-verbranding-van-biomassa/
https://cloudfront.consumentenbond.nl/binaries/content/assets/cbhippowebsite/tests/energie-vergelijken/wise_odns_rapport_a4_20112020_v2.pdf
https://cloudfront.consumentenbond.nl/binaries/content/assets/cbhippowebsite/tests/energie-vergelijken/wise_odns_rapport_a4_20112020_v2.pdf


Duurzaamheid van de warmteketen BES – HGN/Hoogveld  pagina 10 

overheen gaan. Daardoor is biomassaverbranding niet klimaatneutraal en dus minder aantrekkelijk dan zonne- en 
windenergie waarbij directe CO2reductie plaatsvindt. Daarnaast geldt ook hier: biomassa kan in principe nuttiger en 
hoogwaardiger worden ingezet dan als brandstof voor stroomproductie. Een dode boom in het bos speelt een 
belangrijke rol in het ecosysteem. Resthout uit de bouw kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de productie van 
spaanplaten. Houtige biomassa is een belangrijke grondstof voor de ‘biobased economy’.  
Elektriciteit uit standalone biomassacentrales wordt daarom als middelmatig duurzaam beoordeeld. Er is een 
uitzondering: als een standalone biomassacentrale gecertificeerde biomassa gebruikt die voldoet aan de criteria van 
het Energieakkoord dan wordt de hiermee geproduceerde elektriciteit iets beter beoordeeld. Daarnaast worden 
biomassastromen die aantoonbaar voldoen aan het criterium dat de bij verbranding uitgestoten CO2 binnen 10 jaar 
weer is opgenomen ook iets beter beoordeeld. Voorbeelden van dergelijke stromen zijn snoeihout en afvalhout.’ 
De BES is een dergelijke biomassacentrale, het bepalen van de herkomst van alle biomassa is daarom van belang. 
 
Op de vraag ‘Welk deel van de capaciteit van de BES wordt momenteel reeds gebruikt. Hoeveel wordt daaraan 
toegevoegd wanneer Limbrichterveld-Noord op de BES wordt aangesloten en waar komt de benodigde extra 
brandstof vandaan?’ kwam als reactie van het college op 29 januari 2021: 
‘Of Limbrichterveld wel of niet wordt aangesloten, heeft geen enkele invloed op het biomassagebruik van BES. De BES 
is namelijk een stroomcentrale die altijd op vol vermogen draait en daarmee ca 10.000 MWh produceert. De BES 
heeft daarvoor 20.000 tot 25.000 ton bruikbaar groen nodig. Bij die productie komt ca 240 TJ aan thermische 
afvalwarmte vrij. Deze wordt door Het Groene Net (HGN) gebruikt. Als HGN minder warmte afneemt (wat nog zo is), 
dan wordt het restant aan onbenutte warmte middels de eigen batterij koelers van BES weg gekoeld.’ 
 
Dat betekent evenwel ook dat niet van belang is hoeveel biomassa de gemeente jaarlijks kan aanleveren maar 
hoeveel biomassa de gemeente kan aanleveren voor gebruik tijdens de perioden dat er warmtevraag is. 
De aanlevering van biomassa vindt echter grotendeels plaats op momenten dat deze niet (geheel) nodig is. 
Vaak zal een groot deel van de middels verbranding van lokaal snoeiafval geproduceerde warmte moeten worden 
weggekoeld hetgeen natuurlijk niet als duurzaam kan worden aangemerkt. 
 
Bij de bepaling van de duurzaamheid van de BES moet daarom alleen de warmte worden meegeteld die geleverd 
wordt op momenten dat deze ook wordt afgenomen door klanten, de rest wordt immers weggekoeld of gaat 
verloren door transport of tijdens de productie. Er zal dus op dagbasis of zelfs op uurbasis gekeken moeten worden 
of de BES aan de warmtevraag voldoet (het gaat dan om de warmtelevering en niet om welke brandstof!). 
 
De warmtenetten hebben het over ‘bijstook met gas tijdens piekmomenten, als backup en tijdens onderhoud’. 
Daar kan begrip voor worden opgebracht maar het is misleidend en onacceptabel om 10% (Hoogveld) en zeker 32% 
(HGN) bijstook met gas daaronder te laten vallen. Dit betreft gewoon een structureel capaciteitsprobleem! 
 
Op de vraag ‘De ambtenaar gaf aan dat de brandstof van de BES uitsluitend afkomstig is van het groenafval (snoeien, 
GFT) uit Sittard- Geleen en de omliggende gemeenten. SPA vraagt zich af of er in de wintermaanden structureel 
voldoende uit de omgeving afkomstige biomassa voorhanden is om op de BES aangesloten woningen en andere 
gebouwen van warmte te voorzien en zo niet waar de overige brandstof vandaan komt, hoeveel dat dan is en of er 
een contractueel vastgelegd maximum aan bijstook-met-gas is (zo ja, hoeveel?).’  
antwoordde het college op 11 september 2019: 
‘Afspraken over het maximum aandeel gasbijstook zijn contractueel vastgelegd tussen Het Groene Net en de BES. 
Verder is er geen sprake van tekorten op aanvoer van biomassa in de wintermaanden, omdat vooral in deze periode, 
als de sapstromen in de bomen stil liggen, onderhoudswerkzaamheden in het gemeentelijk groen plaatsvinden.’ 
 
Vreemd is dat het college aangeeft dat onderhoudswerkzaamheden in het gemeentelijk groen vooral plaatsvinden 
vanaf 21 december tot en met 20 maart aangezien juist deze periode het koudst is en het vaak vriest.  
Twijfelachtig is of de raad hier juist geïnformeerd werd. 
 
Op 29 januari 2021 antwoordde het college op de vraag: 
’Toegespitst op de situatie in Sittard-Geleen wil SPA inzicht verkrijgen in de overeenkomsten die de gemeente met de 
BES heeft gesloten. Welke contracten zijn aangegaan (duur, hoeveelheid van levering, financiële info).’ met  
‘Het contract met de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) loopt tot en met 8 juni 2045. Insteek van dit contract is 
dat alle groen van de gemeente (zie hieronder) inclusief het groen van milieuparken en projecten, aan de BES wordt 
geleverd: Bermmaaisels/hooi/grasgewas los, Bermmaaisels/hooi/grasgewas ongebonden, Stobben en stammen, 
Plantsoenafval/integraal groen, Houtchips, Snoeihout, Onbehandeld houtafval, Ziek hout, Groenafval afkeur, 
Bladafval. 
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Inspanningsverplichting is minimaal 12.500 ton per jaar te leveren. In de praktijk zien we overigens dat alleen 
leveringen met meer dan 60% hout geschikt zijn om als brandstof voor de stroomcentrale te dienen. Met name 
maaisel en bladafval voldoen daar niet aan. Mede als gevolg hiervan wordt het tonnage dan ook (nog) niet gehaald. ‘ 
 
Het college van B&W antwoordde op vragen van de fractie SPA: ‘Gemiddeld leverde Sittard-Geleen in 2019 per week 
151.000 kg biomassa aan de BES. De kleinste hoeveelheid werd geleverd in week 52, de grootste in week 44. In de 
praktijk zien we dat de streefwaarde van de inspanningsverplichting niet gehaald wordt. De inspanningsverplichting 
12.500 ton is overigens geen leververplichting. De gemeente schiet dus niet te kort wanneer er minder biomassa 
beschikbaar komt. De gemeente levert alle voor BES bruikbare groenstromen, vrijkomend uit het groenonderhoud, 
projecten en van de milieuparken aan bij BES. De hoeveelheden die uit de diverse groenstromen beschikbaar komen, 
zijn afhankelijk van een aantal factoren: planmatige onderhoudswerkzaamheden (zoals snoeiwerk), 
weersomstandigheden (aanhoudende droogte of juist extreme regen en onweersbuien), ziektes onder bomen en de 
projecten in de openbare ruimte die uitgevoerd worden. De hoeveelheid van het groenafval van particuliere 
huishoudens, dat via de milieuparken ingezameld is, is afhankelijk van beleidskeuzes. De keuze om groenafval voor 
inwoners gratis in te zamelen via het milieupark heeft bijvoorbeeld tot een hoger aanbod geleid.’ en  
‘De aanlevering van groen dat vrijkomt bij groenonderhoud verloopt via de groenaannemers die de gemeente heeft 
gecontracteerd. Groen dat vrijkomt bij gepland onderhoud en na calamiteiten (zoals een omgewaaide boom) wordt 
uit het groenonderhoud verrekend. De kosten voor de kap van bomen in projectgebieden zijn verdisconteerd in de 
projectkosten. Aanlevering van het groenafval dat ingezameld is op de milieuparken, verloopt via RWM en wordt ook 
via RWM verrekend. De kosten voor deze stroom zijn gedekt via de afvalstoffenheffing.’ 
 

 
 
Op de vraag ‘Is de gemeente Sittard-Geleen de enige grondstoffenleverancier van de BES? Zo nee, welk deel levert de 
gemeente en waar komt de rest vandaan?’ kwam als antwoord: 
‘Nee, naast de gemeente Sittard-Geleen hebben ook de gemeenten Stein en Beek een gelijkluidende overeenkomst 
met de BES. En daarnaast vindt er nog levering van de gemeente Echt-Susteren, ZOwonen en Chemelot plaats.’ 
 
SPA vroeg vervolgens de claim dat HGN (en warmtenet Hoogveld) volledig bedreven worden op basis van 
aanlevering van lokaal groenafval en snoeihout te onderbouwen middels een compleet overzicht van de (totaal) 
aangeleverde hoeveelheden aan de BES van de laatste jaren plus de hoeveelheden van andere grondstoffen die 
gebruikt zijn om stroom en warmte te genereren.  
Op 8 april 2021 verstrekte het college als reactie: 
‘De groenlevering van de 3 gemeenten is grofweg als volgt: 
Sittard-Geleen: 3000-4000 ton/jaar 
Beek: 500-1000 ton/jaar 
Stein: 500-1000 ton/jaar 
RWM (milieuparken(: 6500 ton/jaar 
Totaal 10500 ton-12500 ton/jaar 
De totale inspanningsverplichting is 12000 ton/jaar’ 
De grondstof voor de BES wordt niet vooraf gedroogd en kan slechts circa twee weken bewaard worden waardoor 
juist wanneer de klanten van de BES de meeste warmte nodig hebben er de minste aanvoer van snoeiafval is. 
 
In reactie op de vraag ‘SPA wil graag weten waarom de gemeente de BES betaalt voor aanlevering van brandstof en 
hoeveel dit duurder is dan het storten van de biomassa. Bovendien wil SPA weten wat het totaalbedrag is dat de 
gemeente in 2019 betaald heeft aan de BES voor aanname van het snoeiafval.’ kwam als antwoord van het college 
‘Op 4 juli 2002 heeft de gemeenteraad Sittard-Geleen besloten alle grof groenafval ter verwerking aan te bieden aan 
de biomassacentrale. Deze intentie is vastgelegd in een groenleveringsovereenkomst. De looptijd van de 
groenleveringsovereenkomst is gelijk aan de looptijd van de warmteleveringsovereenkomst tussen BES exploitatie BV 
en HGN. Beide contracten eindigen op 1-1-2047. In het contract is een inspanningsverplichting van 12000 ton 
groenafval per jaar opgenomen Jaarlijks vindt door de gemeente Sittard-Geleen een benchmark plaats van de prijzen 
voor het storten van de verschillende groenstromen. De prijs die vervolgens gehanteerd wordt is de benchmark minus 
10%. Het totaalbedrag aangeleverd groenafval aan de BES bedraagt € 18630 in 2019.’ 
De tarieven die de BES per 1 januari 2021 hanteert geven aan dat snoeihout € 10 / ton kost waarbij de houtfractie 
minimaal 80% en de maximale dikte 20 cm is. Groenafval (houtfractie maximaal 60%) kost € 35 / ton. 
 

https://www.besbv.nl/doc/tarieven-bedrijven-per-1-1-2021-BES.pdf
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In de uitzending ‘Het mistige controlesysteem van biomassa’ op NPO-2 van 15 december 2020 werd door 
deskundigen aangegeven dat er grote vraagtekens gezet kunnen worden bij de herkomst, de controle en de 
duurzaamheid van het gebruik van houtige biomassa voor verbanding in energiecentrales. Vanwege de BES en de 
geplande uitbreiding van HGN m.b.t. Limbrichterveld-Noord en het belang voor onze gemeente stelde SPA vragen: 
‘De duurzaamheid van het gebruik van houtige biomassa wordt door de deskundigen als uiterst discutabel getypeerd. 
Hoe denkt het college daarover en over hun hierboven aangehaalde uitlatingen?’ waarop het college antwoordde 
‘De discussie omtrent de duurzaamheid spitst zich toe op de herkomst van biomassa. Met name door transport en 
onverantwoorde winning worden – terecht - vraagtekens geplaatst bij de duurzaamheid van dergelijke biomassa. De 
situatie van de BES in Sittard is wezenlijk anders. De centrale is destijds ontworpen op de lokaal vrijkomende 
biomassa bij structurele snoeiwerkzaamheden in de directe regio. In plaats van deze biomassa af te voeren naar 
composteerders of andere verwerkers wordt deze nu direct naar de dichtbij gelegen BES afgevoerd. Daardoor 
ontstaat ook nog eens een milieuvoordeel op transport.’ 
 
Het college geeft hier aan dat juist het lokaal beschikbaar hebben van voldoende biomassa van essentieel belang was 
en is om HGN uit te breiden. De BES blijkt echter nu al niet in staat te zijn om aan de warmtevraag van de 
warmtenetten te voldoen doordat deze warmtenetten qua omvang te groot zijn geworden wanneer de warmtevraag 
groot is. Uitbreiding van HGN leidt daarom tot meer en eerder bijstook met aardgas en is niet duurzaam. 
 
Het Berenschot-rapport over Het Groene Net (HGN) van 11 januari 2021 vermeldt op pagina 31: 
‘Doelstelling: 82% groene stook, 18 % bijstoken met gas 
Realisatie: In totaal wordt iets meer dan 8.000 ton groenafval aan BES aangeleverd i.p.v. de beoogde 12.000 
ton. Gevolg is dat er meer dan verwacht bijstook van niet-hernieuwbare bronnen nodig is. Beoogd was 82% 
groene stook, gerealiseerd is (2019) 66%. Hiermee is de duurzaamheidswinst lager dan beoogd.’ 
 
Het college gaf aan ‘De door Berenschot geduide levering van 8000 ton is exclusief de levering door Stein, Beek, 
Susteren, Chemelot en ZOWonen.’ 
 
Vastgesteld moet worden dat Berenschot haar conclusie op een te simplistische redenatie baseert.  
 
De gemeente Beekdalen werd per email gevraagd ‘informatie te verstrekken of en hoeveel biomassa de gemeente 
vanaf 2014 jaarlijks aan de BES (Biomassa Energiecentrale Sittard) geleverd heeft en of de gemeente Beekdaelen een 
inspanningsverplichting heeft en zo ja hoe groot die is.’ waarop per email werd gereageerd met:  
’Als voormalige gemeente Schinnen, maar ook als huidige gemeente Beekdaelen, hadden/hebben we geen 
contractuele verplichtingen jegens de BES.’ 
 
Uit telefonisch ambtelijk contact met de gemeente Echt-Susteren bleek dat men de BES niet van groenafval voorziet. 
Dit is in tegenspraak met een door het college van B&W van Sittard-Geleen gegeven antwoord. 
 
Er werd veel moeite gedaan om duidelijkheid omtrent de aanvoer van de biomassa te verkrijgen. 
De hoeveelheid biomassa die, volgens de informatie van het college, door de gemeenten wordt aangeleverd is 
onvoldoende voor de BES om het hele jaar op vollast te kunnen draaien. Bovendien is niet voldoende informatie 
voorhanden om op uur-, dag- of zelfs weekbasis te kunnen zien hoeveel gas er wordt bijgestookt. 
Onduidelijk blijft hoeveel biomassa jaarlijks van elders moet worden aangeleverd, wanneer er precies moet worden 
bijgestookt en welk deel van de lokaal aangeleverde biomassa daadwerkelijk bijdraagt aan nuttige warmtelevering. 
 

Overige emissies 

Aangaande de normen en overlast stelde SPA de vraag: ‘Kan het college kwantitatief aangeven welke uitstoot de BES 
op jaarbasis heeft en daarbij tevens aangeven wat de normen zijn. SPA heeft grote twijfels omtrent het correct zijn 
van verhalen dat men soms ruikt wanneer er bij de BES planten van een opgerolde hennepplantage worden verbrand. 
Graag wil SPA daarom weten of het mogelijk is dat mensen in de omgeving dat zouden kunnen ruiken. In relatie tot 
stankoverlast is ook van belang hoe laagwaardige biomassa wordt verwerkt, graag uitleg hierover.’ 
en kreeg als antwoord:  
‘De BES beschikt over diverse omgevingsvergunningen waarin voorschriften ter bescherming van het milieu zijn 
gesteld. Bevoegd gezag is de Provincie Limburg. In normen ter bescherming van het milieu zijn gezondheidsaspecten 
en geur impliciet meegewogen. Van het verstoken van biomassa is bekend dat dit ook een fijnstofemissie tot gevolg 
heeft. BES dient hoe dan ook aan de wettelijke luchtkwaliteitseisen te voldaan zodat negatieve gezondheidseffecten 
voorkomen worden. Zo heeft de BES een aantal filters om fijnstof af te vangen. Daarmee voldoet de BES aan de 
emissie-eisen die deels van rechtswege gelden (NOx en fijnstof) en ook aan de eisen voor andere componenten uit de 
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omgevingsvergunning(en) van de Provincie Limburg. De BES dient jaarlijks de herkomst van de biomassa en de juiste 
werking van de centrale aan te tonen. Dit is een systeem dat door de nationale overheid is opgezet en in het kader 
daarvan vinden er continue CO- en CO2-metingen plaats. De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD-ZL) geeft aan dat in 
2019 vier klachten bij het bevoegd gezag (gedeputeerde staten van Limburg) bekend zijn, waarvan drie over geur en 
één over geluid ging. De geurklachten zijn niet geverifieerd. De klacht over geluid wel.’ 
 
De RUD-ZL gaf aan ‘Nu de installatie < 15 MW (9,6 MWth) valt onder de werking van artikel 3.2.1. van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer en biomassa een standaard brandstof is, gelden er geen meetverplichtingen voor de 
componenten NOx, SO2 en stof. Wel geldt er tweejaarlijkse SCIOS keuringsverplichting (artikel 3.7m, lid 1 
Activiteitenregeling). Keuring ziet toe op optimale verbranding, veilig functioneren en energiezuinigheid. CO2 en O2 
meting worden tijdens keuring altijd uitgevoerd. 
 
De voor de BES geldende emissie-eisen zijn: 
NOx       100 mg/Nm³ bij 6 vol% O2 
SO2        700 mg/Nm³ bij 6 vol% O2 
Stof         20 mg/Nm³ bij 6 vol% O2 ‘ 
De RUD-ZL verstrekte deze gegevens per email op 24 
maart 2021 en gaf daarbij aan dat uit gegevens van de 
BES (continue metingen) blijkt dat men voldoet aan de 
nu geldende emissie-eisen. De RUD-ZL meet dus niet zelf. 
 

Ketenverantwoordelijkheid en cascadering van biomassa 

Op 6 februari 2021 stelde SPA de vraag:  
‘Klopt het dat de gemeente vanuit haar rol als grootaandeelhouder van HGN en vanuit haar rol als leverancier van 
biomassa aan de BES ketenverantwoordelijkheid draagt wanneer we het hebben over duurzame warmtelevering?’  
Het ontwijkende antwoord was geen erkenning van ketenverantwoordelijkheid:  
‘Het feit dat de gemeente aandeelhouder is van HGN en ook leverancier is van brandstof voor de BES heeft geen 
oorzakelijk verband. De afspraken met de BES dateren van 2005, voordat HGN werd opgericht. Toen is met het oog 
op duurzaamheid en kostenbesparing een contract met de BES afgesloten, waarbij overigens is afgesproken dat de 
leveringstarieven 10% lager liggen dan de benchmark.’ 
 
In ‘Actieagenda Groene chemie, nieuwe economie’ (En Zuid 24 feb 2021) staat dat BrigH2 werkt aan een 
demonstratiefabriek op Chemelot voor het produceren van groene waterstof, zuivere BioCO2, en BioChar via de 
vergassing van getorrefceerde biogrondstof (takken, bladeren, stro en afgekeurd hout). Bovendien zijn er contacten 
en meerdere gesprekken geweest met alle ketenpartners en geïnteresseerden in de bio-grondstofvoorziening. 
Deze (en andere) hoogwaardige benutting van groenafval en snoeihout concurreert direct met de BES. 
Daarom stelde SPA op 30 maart 2021 de vraag ‘Heeft SPA het goed 
begrepen dat ook het college onderschrijft dat dergelijke hoogwaardige 
toepassingen prevaleren boven verbranding van groenafval en snoeihout?  
Zo ja, mag verwacht worden dat dit binnen afzienbare tijd de continuïteit 
van aanlevering aan de BES onder druk zet en daarmee ook de 
duurzaamheid van HGN en het warmtenet Hoogveld?’ en kreeg als 
antwoord ‘Als een meer hoogwaardig gebruik van hout mogelijk is dan 
gaat dat voor het produceren van warmte door de BES. Het verlies aan 
warmte wordt gecompenseerd door inkoop elders van minder 
hoogwaardig hout. De continuïteit komt hierdoor niet onder druk te staan.’ 
 
De continuïteit mag dan wellicht niet onder druk komen te staan, de duurzaamheid komt wel onder druk te staan! 
 
Afgezien daarvan zal houtige biomassa in de toekomst vrijwel overal hoogwaardiger worden ingezet waardoor ook 
laagwaardige biomassa schaarser gaat worden. 

https://enzuid.nl/docs/Startnotitie-groene-chemie-nieuwe-economie-ENZuid.pdf
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Constateringen inzake de BES 

1) De hoeveelheid biomassa die de gemeenten aanleveren (zo’n 12000 ton per jaar) is slechts zo’n 30 tot 40% 
van de jaarlijkse behoefte om op vollast te kunnen draaien. Waar de rest vandaan komt is onbekend. 

2) Zelfs indien het verbranden van regionaal snoeiafval en GFT als ‘duurzaam’ wordt aangemerkt is de 
duurzaamheid van de BES en dus ook de warmtenetten niet afdoende onderbouwd omdat niet duidelijk is 
welke verliezen er zijn. 

3) Er gaat veel energie verloren tijdens het productieproces en het transport alvorens de warmte aan de 
warmtenetten wordt afgeleverd. De impact op de duurzaamheid kan substantieel zijn, is niet inzichtelijk 
maar behoort te worden meegenomen bij de bepaling van de duurzaamheid van de warmteketen. 

4) De BES heeft structureel onvoldoende capaciteit om aan de warmtebehoefte van de warmtenetten te 
voldoen tijdens de koude perioden van het jaar waardoor elke volgende aansluiting op HGN (vrijwel?) 
volledig door bijstook met gas wordt verwarmd tijdens koude perioden van het jaar. 

5) De BES moet structureel warmte koelen gedurende een groot deel van het jaar met gevolg dat alleen dat 
deel van de regionale biomassa die daadwerkelijk voor nuttige energie zorgt als duurzaam kan worden 
aangemerkt en het niet juist is de gehele jaarlijkse aanvoer als duurzaam aan te merken.  

6) HGN rekent momenteel met een extreem lage waarde (20 GJ) per woningequivalent voor warmte.  
De waarde waarmee de businesscase in 2010 werd opgezet (35 GJ) komt overeen met de huidige waarde op 
basis van het gemiddelde gasverbruik per gezin in Nederland. Het effect is dat er veel te hoge waarden 
worden berekend voor het daadwerkelijk aantal duurzaam aan te sluiten woningen. 

7) De BES is ontworpen als een energiecentrale (staat zelfs in de naam !) die zowel elektriciteit als warmte als 
product produceert. Daarom behoren emissies naar rato van de productie aan elk van deze producten te 
worden toegerekend bij berekeningen in het kader van duurzaamheid waaronder bij de EMG-verklaring. 

8) De BES levert meer warmte dan elektriciteit, zowel absoluut als gemeten in woningequivalenten waardoor 
de BES eerder een warmtecentrale dan een stroomcentrale is. 

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=63dc1dae-b347-476e-b8e6-536eb5afe265
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Warmtenet Hoogveld 
Het warmtenet Hoogveld is in het uit 2009 daterende rapport Warmtenetten in Nederland van CE Delft opgenomen 
als een ‘klein uit 1998 daterend op biomassa draaiend warmtenet met 796 aansluitingen. 
Ennatuurlijk geeft in 2014 aan dat er 1048 woningen plus 1 grootzakelijk klant (opm: Hoogstaate) is. 
 

De warmtedistributie vindt plaats d.m.v. een 3,5 km 
lang primair transportnet, welke warmte levert aan 1 
grootzakelijke klant en 3 onderstations.  
Elk onderstation levert warmte aan 3 tot 4 uitgaande 
secundaire leidingdelen. Via de secundaire leidingdelen 
wordt warmte geleverd aan 50 tot 150 consumenten. 
Het totale secundaire net in de wijk Hoogveld heeft een 
lengte 28 km. 

 
Het vermogen van de altijd op vollast draaiende BES is 7,5 MW waardoor het ketelhuis ruim voldoende is om als 
backup voor de basislast van de BES te fungeren waarbij er 4,5 MW extra beschikbaar is gedurende piekmomenten 
mocht de BES uitvallen gedurende koude perioden in het jaar. 
 
Er is geen informatie beschikbaar hoeveel van dit vermogen momenteel benut moet worden tijdens koude perioden 
en dus ook niet of het ketelhuis op dit moment in staat is om als volwaardige backup te fungeren voor de BES. 
 
Piekmomenten treden niet alleen op tijdens koude dagen maar bijvoorbeeld ook vroeg in de ochtend wanneer de 
woning na de nacht wordt opgewarmd en mensen douchen. 
Uitbreiding van aansluitingen op HGN kan als gevolg hebben dat het ketelhuis onvoldoende vermogen kan leveren 
op piekmomenten of wanneer de BES uitvalt tijdens koude perioden in het jaar. 
 
 
 

In de businesscase 2010 staat dat het ketelhuis Hoogveld een 
vermogen van 12 MW heeft. 
Het is zeer de vraag of bij de bouw van de BES en het 
ketelhuis rekening is gehouden met de jaren later 
ontwikkelde grootse plannen rond HGN. 
Het is misleidend om van ‘piekmomenten’ te spreken 
wanneer 35% van de door HGN te leveren warmte door 
verbranding van gas in dit ketelhuis wordt gegenereerd. Dat 
is een structureel capaciteitstekort bij de BES. 
Uitbreiding van aansluitingen op HGN heeft tot gevolg dat er 
nog vaker bijstook zal moeten plaatsvinden. 
 

https://ce.nl/wp-content/uploads/2021/03/3031_defrapportBS.pdf
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=63dc1dae-b347-476e-b8e6-536eb5afe265
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Het Groene Net (HGN)  
Het college schrijft op 20 april 2020: 
‘Het college van B&W is ervan overtuigd dat het warmtenet de maatschappelijk beste en goedkoopste oplossing is 
voor verduurzaming en het ondersteunen van inwoners en bedrijven bij de energietransitie. Een afgerond project Het 
Groene Net Noord, dat zelfstandig opereert, geeft vertrouwen in een warmtenet en biedt bovendien kansen voor de 
ontwikkeling van HGN Zuid. De gemeente werkt graag mee aan deze gezonde afronding.’ 
 
Het EOR op basis van een niet gerealiseerd ontwikkelmodel 
EOR = verhouding tussen de geleverde warmte en de hiervoor te gebruiken fossiele brandstof. 
Hoe hoger de EOR (equivalentopwekkingsrendement) hoe beter. 

 
Op basis van een onderzoek van Ecofys werd in de presentatie van 13 mei 2015 aan de commissie CSSV aangegeven 
dat de BES 100% duurzaam is, dat de BES+restwarmte Chemelot+bijstook voor 78% duurzaam is en dat het 
rendement van HGN 235% is terwijl een HR CV-ketel 85% rendement heeft. 
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat Chemelot 884 TJ ‘duurzame restwarmte’ en de BES 160 TJ warmte zal leveren. 
In de basislast levert HGN 861 TJ en levert Chemelot geheel de ‘voorlopig niet duurzame’ en voor hun betrekkelijk 
geringe pieklast van 183 TJ waarbij men aangeeft dat de pieklast ook duurzaam kan worden in de toekomst. 
Men stelt dat ‘BES levert warmte uit hernieuwbare energie, dus heeft geen primaire energie behoefte en daarmee 
een rendement van 1.’ 
Voor de restwarmte van Chemelot baseert men op de NVN7125-norm die tot 1 januari 2021 als basis werd gebruikt 
voor de EMG-verklaring welke door BCRG wordt verstrekt. Sindsdien geldt de NTA8800-norm. 
Uit dit Ecofys-onderzoek blijkt dat de aansluiting op Chemelot essentieel is voor de EOR (Equivalent Opwekkings 
Rendement) die aan HGN wordt toegekend! 
 
Toen in 2009 gedacht werd over aanleg van HGN was de doelstelling om binnen enkele jaren restwarmte van 
Chemelot te benutten. In talrijke presentaties werd hierover gesproken en het werd publicitair neergezet als iets wat 
binnen niet al te lange tijd gerealiseerd zou worden en daarom vormde dit een basis voor de berekening van de EOR.  
We zijn inmiddels 11 jaar verder en er is weinig vordering en er is nog geen raadsbesluit dat in de aanleg van een 
warmtenet, al dan niet als onderdeel van HGN, voorziet. Ook de provincie heeft nog geen besluit genomen. 
Het memo stand van zaken rond HGN-Zuid maakt duidelijk dat het zeer onzeker is of dit project doorgaat. 
 
Er liggen ook geen leidingen vanaf Chemelot naar HGN of vanaf HGN naar Chemelot. 
Wel is gerealiseerd dat er op Chemelot een aansluiting is waar een leiding van een warmtenet op kan worden 
aangesloten. Dit moest in 2019 gebeuren omdat anders zes jaar gewacht moest worden eer de volgende grote 
onderhoudsstop op Chemelot zou plaatsvinden die een dergelijke aansluiting mogelijk maakt. 
 
Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat verbinding van het bestaande HGN-netwerk met Chemelot de komende 
drie jaren hoogst onwaarschijnlijk is. Daardoor mag HGN gedurende de looptijd van de binnenkort te verlenen EMG-
verklaring er niet van uitgaan dat er naast warmte van de BES ook warmte van Chemelot kan worden betrokken. 
 
Het EOR van HGN is daarmee al 11 jaar lang niet meer dan gebakken lucht! 

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=74ca6738-68d7-427c-806b-1c71690f6492
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=582f942a-f992-4b0a-90ca-18b7a1562d8b
https://www.nen.nl/nen-7125-2017-c1-2017-nl-241138
https://bcrg.nl/nl/opnemen-register/wat-zijn-de-eisen-aan-de-verklaringen-2/eisen-voor-emg-verklaringen/
https://www.nen.nl/nta-8800-2020-a1-2020-nl-278296
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=6ddfcf96-355e-43a2-b471-4b9cc1ad8ce7
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De EMG-verklaring 
Een EMG-verklaring heeft een beperkte looptijd (drie jaar). Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de restwarmte van 
Chemelot gekoppeld zal zijn met het bestaande HGN-netwerk temeer omdat de businesscase waaraan men werkt 
daarin niet (binnen die tijd) voorziet. Wanneer er tot aanleg van een warmtenet vanaf Chemelot besloten wordt zal 
eerst de wijk Krawinkel in Geleen worden ontwikkeld. Deze ligt vele kilometers van het bestaande HGN-netwerk. 
Dat betekent dat Chemelot de komende jaren geen backup of aanvulling kan zijn voor HGN-Noord. 
 
Al in de businesscase 2010 staat dat Chemelot dat voor BES invult: ‘USG zal warmte aan HGN leveren bij een vraag 
boven 120 TJ, zal voor back-up zorgen en kan voorzien in warmte waarmee piekvragen ingevuld kunnen worden.’ 
Door telkens weer korte realisatietijden te hanteren (die dan in de verste verte niet uitkomen) spiegelt men de 
beoordelende instantie (BCRG) voor dat het goed zit met deze backup- en piekvoorziening voor de klanten van HGN. 
In werkelijkheid is er alleen het ketelhuis Hoogveld als voorziening in geval de BES uitvalt! 
 
BCRG schreef in reactie op een vraag op 8 februari 2021: ‘Een 
EMG-verklaring heeft altijd een looptijd (geldigheidsduur) van 
3 jaar. Na 3 jaar is er een controle moment om na te gaan of 
de geclaimde Energieprestatie (EOR) nog steeds gehaald 
wordt. Het Groene Net heeft geen hercontrole bij ons 
aangevraagd en de benodigde stukken hiervoor niet bij ons 
ingediend, de verklaring is daarmee verlopen. Het rendement 
van het warmtenet mag op dit moment niet gebruikt worden 
bij de bepaling van de Energieprestatie van een gebouw (dus 
voor het Energielabel van gebouwen en bij de 
vergunningsaanvraag van een bouwvergunning) die zijn 
aangesloten op dit warmtenet. Op dit moment moet er voor 
deze gebouwen aangesloten op dit warmtenet worden 
gerekend met de forfaitaire waarden uit de norm. 
Tevens is er per 1 januari 2021 een nieuwe norm (NTA 8800) 
wettelijk  ingegaan voor de berekening van de 
Energieprestatie van gebouwen, ook voor de norm moet de 
EMG-verklaring worden aangepast.  Medio 2020 hebben we 
de Warmtebedrijven hierover ingelicht.’ 
 
Gevolg is dat HGN sinds 27 november 2020 geen nieuwe 
woningen meer mag aansluiten en ook niet (schriftelijk of 
mondeling) mag claimen dat HGN duurzaam is en energie 
bespaart: men moet rekenen met de forfaitaire waarde 1! 
 
Pas nadat SPA vragen stelde gaf Ennatuurlijk via het college aan dat men een EMG-verklaring ging aanvragen. 
Daarbij informeerde het college de raad op 8 april 2021 onjuist : 

 
Toen SPA hier op 15 april 2021 op reageerde met dat 
de verlopen verklaring was verstrekt en dat BCRG nog 
geen nieuwe aanvraag had ontvangen, erkende de 
ambtenaar dat deze onvoldoende in de technische 
aspecten thuis was en nu de vragen had doorgeleid. 
 
 

Op 9 april 2021 informeerde SPA bij BCRG naar de aanvraag en kreeg op 12 april 2021 als reactie: 
‘Ik heb vandaag gehad met Ennatuurlijk over de EMG-verklaring van HGN. De opdracht voor de controle hebben wij 
ontvangen, de opdracht is bij ons bekend onder EMG-aanvraag Sittard. De verklaring en onderbouwing van deze 
verklaring hebben wij echter nog niet ontvangen. Door Ennatuurlijk is toegezegd dat we de komende week (week van 
19 april) de verklaring en onderbouwing zullen ontvangen, zodat de controle door ons kan starten. De afronding van 
de controle kan pas plaatsvinden als we ook het inkoopcontract van de Energie(warmte) benodigd voor het 
warmtenet hebben ontvangen. Ennatuurlijk heeft aangegeven dat dit contract uiterlijk 1 juli 2021 is ons bezit is. 
Op dit moment kunnen we nog niet aangeven of de claim klopt, we hebben immers de verklaring en onderbouwing 
nog niet ontvangen.’ 
 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/02/Rapport-Duurzaamheid-warmtelevering-februari-2020.pdf
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=63dc1dae-b347-476e-b8e6-536eb5afe265
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Het HGN-netwerk 
Vanaf het begin in 2009 werden enorme mogelijkheden voor HGN in het vooruitzicht gesteld waarbij realisatie 
binnen enkele jaren voorzien was en de ontwikkelingen risicoarm zouden gebeuren met te verwachten overwinsten. 
Berenschot gaf aan dat kostenramingen werden gemaakt door de betrokken ambtenaar en niet door financieel 
deskundigen werden getoetst. Dit werd als een van de belangrijke ‘verbeterpunten’ aangemerkt. 

Uit vragen van SPA bleek dat men onbekend was met studie die 
de NEOM van 1980-1982 verrichtte naar het gebruik van 
restwarmte van DSM (nu Chemelot). Analyse van de redenen 
waarom het project niet doorging vond daarom niet plaats. 
 
Het college spreekt anno 2021 nog steeds van ‘pionieren’ en van 
een ‘uniek project’, dit ondanks verwijzing naar het uit 2009 
stammende rapport Warmtenetten in Nederland van CE Delft. 
 
Het bestaande HGN-netwerk is een klein (zelfs mini) netwerk dat 
op een kleine lokale biomassacentrale is aangesloten: niets 
bijzonders. Ontsluiting van de restwarmte van Chemelot is qua 
omvang weliswaar bijzonder maar in principe niet verschillend 
van andere ontsluitingen van restwarmte van bedrijfsmatige 
activiteiten en dus niet pionierend. 
 

In de businesscase (november 2010) wordt aangegeven dat: 
‘De Business Case gaat uit van een totale afname in de eindsituatie van 835kGJ. Afnemers van 
HGN worden opgedeeld in een drietal categorieën: 
- kleinverbruikers met een afname tot maximaal 128 GJ/jaar; 
- middenverbruikers met een afname van 128 tot maximaal 27.000 GJ/jaar; 
- grootverbruikers met een minimale afname van 27.000 GJ/jaar3. 
Hierbij wordt uitgegaan van onderstaand afnameprofiel.’ 

 
‘In de Business Case is rekening gehouden met een aantal tijdelijke voorzieningen waardoor HGN -afhankelijk van de 
planning- voor een periode van maximaal twee jaar aan een aantal projecten warmte en koude kan leveren.  
Dit betreft de projecten; Dobbelsteen, Nieuwbouw kantoor ZOWonen op BS Fortuna, DIS/KeyTec, brandweerkazerne, 
Fitland/afbouw Stadion, bestaand kantoor in het Fortunastadion.’ 
Inmiddels is duidelijk dat deze termijn zeer overschreden is zodat o.a. Fitland pas in 2018 werd aangesloten op HGN. 
Dat zorgde voor miljoenen aan kosten voor tijdelijke voorzieningen waaronder ruim € 1 miljoen voor inkoop van gas.  
In het overzicht is ook inkomsten voor koude van woningen opgenomen. Er ligt evenwel geen koude netwerk.  
 

https://ce.nl/wp-content/uploads/2021/03/3031_defrapportBS.pdf
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=63dc1dae-b347-476e-b8e6-536eb5afe265
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Voorzien was dat HGN naast warmte aan zakelijke klanten ook koude zou gaan leveren via een netwerk. 
Dat bleek lastiger dan gedacht en tot heden (2021) is het geplande koudenet nog niet aangelegd en lijkt dit van tafel. 
Wel werd bij enkele zakelijke klanten een ‘tijdelijke’ voorziening opgesteld. 
 
Het Warmtenet Magazine (2017) beschrijft dat in De Ligne een warmte- en 
koudenet is aangelegd met een totale lengte van 3 kilometer. Men schrijft: 
‘Heel bijzonder is de koelinstallatie. In totaal is er 1878 kW koelvermogen 
geïnstalleerd. Een door warmte uit HGN aangedreven absorptiemachine 
levert een derde van het totale koelvermogen, maar op jaarbasis is dat wel 
85% van het koudeverbruik. De twee elektrisch aangedreven koelmachines 
werken alleen als het erg warm weer is.’  
Dit lijkt in de verste verte niet op het geplande koudenetwerk dat, net als 
bij het warmtenetwerk, gebouwen met elkaar zou verbinden. Bij ZOwonen 
werd een adsorptiekoelmachine opgesteld die het gebouw moet koelen.          
RvO geeft aan dat ook De Ligne een adsorptie koelmachine heeft. 
 
De ontwikkeling van HGN werd beschreven In de businesscase (november 2010) 
‘Om zoveel als mogelijk risico arm te groeien (waarmee te voorkomen dat teveel 
kosten worden gemaakt in verhouding tot opbrengsten) wordt voorgesteld HGN 
in fasen aan te leggen. HGN kan in zes logische stukken worden opgedeeld. De 
stukken worden “kralen” genoemd. 
Kraal 3 moet aangelegd worden om warmte van USG naar kraal 2 te kunnen 
transporteren en vervolgens naar kraal 1. Hier zit een volgorde in. De andere 
kralen zijn aan te leggen afhankelijk van de behoefte. Het projectteam heeft op 
basis van die behoefte en volgorde de volgende ontwikkelsnelheid bedacht: 

Van dit lijstje is alleen Kraal 2 ten 
dele gerealiseerd (KeyteC is niet gerealiseerd). Dat gebeurde bepaald niet risicoarm zoals Berenschot vaststelde. 
 
Tijdens de RETS-conferentie van 29 maart 2011 presenteerde het college haar plannen voor HGN. 

Daarbij werd gesteld dat de warmte van de BES voor 
35% benut werd (door VIXIA en warmtenet Hoogveld).  
 
In het Warmteplan Sittard (2017) wordt omschreven wat tot het HGN-Noord-gebied gerekend wordt: 
‘Het warmteplan Sittard Centrum omvat het gebied dat in nevenstaande kaart is ingetekend en beoogt ongeveer 
4000 woningequivalenten aan aansluitingen te realiseren. Het warmteplan omvat voor het grootste deel een netwerk 
dat nog in ontwikkeling is. Het afgebakende gebied is gebaseerd op het bestaande netwerk en de voorziene ligging 
van het toekomstige netwerk. Het kan evenwel zo zijn dat de locatie van de leidingen in het fysieke netwerk om 
technische of economische redenen anders komen te liggen, of dat bepaalde delen niet gerealiseerd kunnen worden. 
Het gebied dat momenteel tot het warmteplangebied voor HGN Noord wordt gerekend omvat delen van de 
woonwijken: Sittard centrum, Limbrichterveld, Ophoven, Overhoven, Baandert, Sanderbout, Stadbroek, Bedrijvenstad 

- Kraal 1: Holtum Noord, Campina, NedCar 
- Kraal 2: Sittard, KeyteC, De Ligne 
- Kraal 3: Geleen, Fortuna, Haese Ziekenhuis 
- Kraal 4: Zuidhof, Odilia, Lienaertsstraat 
- Kraal 5: Researchcampus, Stein 
- Kraal 6: Beek, MAA 

Startjaar: 2014 snelheid: 1 jaar 
Startjaar: 2011 snelheid: 3 jaar 
Startjaar: 2012 snelheid: 2 jaar 
Startjaar: 2013 snelheid: 4 jaar 
Startjaar: 2014 snelheid: 4 jaar 
Startjaar: 2015 snelheid: 8 jaar 

http://www.biowkk.eu/wp-content/uploads/2017/02/Het-Groene-Net-Sittard.pdf
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/projecten/duurzame-warmte-en-koude-uit-biomassa-sittard-geleen
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=63dc1dae-b347-476e-b8e6-536eb5afe265
https://www.yumpu.com/nl/document/view/25724255/rogier-dieteren-rets-project
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=aa469f26-3e79-4819-be53-392977d54ba0
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Fortuna. In dit gebied zijn of worden aangesloten o.a. de gebouwen van: de Gemeente Sittard-Geleen, de 
woningcorporatie ZOwonen, de woningcorporatie Woonpunt, de woningcorporatie Wonen Limburg.’ 
 
Voorziene omvang van HGN in 2015    Voorziene omvang van HGN-Noord in 2017 

 
 
Tijdens een themasessie op 8 maart 2018 werden de geplande ontwikkelingen getoond 

 
In die periode werden (eindelijk) de leidingen gelegd 
op bedrijventerrein Fortuna en konden tussen 20 
oktober 2018 en 31 januari 2019 Fitland, ZOwonen, 
Sabic, de brandweer, Rabobank, Geerhorst en de 
Mediagroep worden aangesloten. 
Daarbij kreeg Fortuna Sittard veldverwarming  
‘Afnemers van warmte uit HGN zijn onder andere 
SABIC/ZOwonen/Brandweer/MediaGroup en jawel de 
recent gepromoveerde voetbalclub Fortuna Sittard. Nu 
ze in de Jupiler Liga uitkomen dienen ze aan een aantal 
voorwaarden van de KNVB te voldoen, waaronder een 
verwarmd veld. En wij komen daar langs met de 
leiding. Win/Win dus! 
 
 
In 2021 schrijft Berenschot in haar rapport over het 213a-onderzoek naar HGN over het in 2012 gestelde en in 2015 
bijgestelde doel ‘Realisatie van kralen 1 tot en met 7 in de periode 2015 tot 2018, in totaal 380 TJ (Terajoule)’ en de 
realisatie daarvan ‘Voor kraal 1 is de doelstelling nagenoeg gehaald. Andere kralen zijn nog niet ontwikkeld.’ 
 

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=54bd6a12-03d0-4f42-a032-1fb719d0c786
https://www.vshanab.nl/nl/projecten/detail/warmte-project-sittard
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=190091d2-5e66-45de-afa2-2a6b7f881625
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Bij de Proeftuin Limbrichterveld-Noord worden weer een 
koudenet en industriële restwarmte als warmtebron 
opgevoerd. Beide zijn tot heden niet gerealiseerd en 
worden dat waarschijnlijk binnen afzienbare tijd ook niet.  
 
Tijdens een themasessie voor het college op 2 juli 2019 wordt het perspectief voor HGN aangegeven: 

 
Op 8 december 2020 werd de gemeenteraad door het college geïnformeerd over de stand van zaken rond HGN-Zuid 
(gebruik restwarmte Chemelot). Daarin staat: 
‘In een bestuurlijk overleg eind februari 2020 met vertegenwoordigers van de Provincie, de gemeenten Sittard-
Geleen, Stein en Beek, Ennatuurlijk, Enpuls, het LEF en HGN-O is geconstateerd dat deze stukken nog onvoldoende 
concreet en uitgekristalliseerd zijn. Dit leidde tot de conclusie dat verdere verdieping noodzakelijk was om een 
definitief investeringsbesluit voor de 1e kraal te kunnen nemen.’ 
Uit de uitgevoerde verkenning concludeerde men dat alvorens een positieve businesscase mogelijk wordt er moet 
worden voldaan aan een aantal zware voorwaarden waaronder het bij de overheden leggen van majeure risico’s. 
Men schrijft: ‘Wanneer deze risico’s niet deels of grotendeels kunnen worden gemitigeerd en/of buiten het project 
kunnen worden belegd, is geen sprake van een voldoende solide positieve businesscase van het project HGN-Zuid.’ 
Het college van B&W gaf in het memo aan dat men rond 1 april 2021 meer duidelijkheid verwachtte maar intussen is 
het college van Gedeputeerde Staten van de provincie gevallen waardoor het proces flinke vertraging oploopt. 
Eerder gaf men reeds aan dat er in Geleen-Zuid een aantal bouwprojecten zijn die erg belangrijk voor de 
businesscase zijn en dat die niet lang kunnen wachten op een investeringsbesluit in HGN-Zuid. 
Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat verbinding van het bestaande HGN-netwerk met Chemelot de komende 
drie jaren hoogst onwaarschijnlijk is. Daardoor mag HGN gedurende de looptijd van de binnenkort te verlenen EMG-
verklaring er niet van uitgaan dat er naast warmte van de BES ook warmte van Chemelot kan worden betrokken. 

https://www.aardgasvrijewijken.nl/proeftuinen/proeftuin+limbrichterveld-noord/default.aspx
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=c1319564-ff5a-40f5-8040-fb2aec0d7558
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=6ddfcf96-355e-43a2-b471-4b9cc1ad8ce7

