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Sittard-Geleen, 8 juni 2021

VERZONDEN 1 ö JUNI 2021
Geachte heer Renet, heer Klein,

Op 26 april 2021 hebben wij uw brief ontvangen. U stelt daarin vragen ex artikel 43 over
het Berenschotrapport, HGN en de BES. Hieronder treft u onze antwoorden aan.
1. Hebben we op dit moment juridisch al te maken met HGN-zuid en HGN-noord of is
het nog steeds HGN? Wanneer het niet meer alleen HGN is: wanneer en door wie is dat
besluit genomen?

Er is nu één HGN BV, dat het noordelijke warmtenet exploiteert (met de BES als
warmtebron).

2. Al vanaf 2009 was de bedoeling om de restwarmte van Chemelot te benutten. Wat is
er sindsdien fysiek gerealiseerd en wat heeft dat de gemeente reeds gekost?
In september 2019 is op de Olefins 4 een Tie-ln gerealiseerd, dit is een koppelstuk
waarmee warmte kan worden ontsloten uit de naftakraker. Deze aansluiting heeft
de gemeente niets gekost.

3.’Waarom is het 213a-onderzoek niet ook gericht op het weergeven van de rol van de
verschillende hoofdrolspelers?
De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.
4. Het college geeft aan dat er nooit opzet is geweest bij het College om, zoals
Berenschot vaststelt, bij herhaling informatie niet, onvoldoende, onvolledig, onjuist te
verstrekken. Kan het College aangeven of dat bestuurlijk en of wettelijk iets uitmaakt ten
aanzien van de actieve en passieve informatieplicht?

Postadres: Postbus 18, 6130 AA Sittard-Geleen 8 14 046 (vanuit buitenland +31 46 477 77 77) | www sittard-geleen.nl

De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.

5. Wethouder Schmitz gaf aan dat tijdens het fractievoorzittersoverleg van 18 september
2018 het besluit genomen is dat voormalig Wethouder Guyt gehandhaafd wordt als
bestuurder in zijn functies bij HGN. Dhr Kamps zei dat hij die benoeming als een
mededeling had ervaren en dhr. Renet gaf aan dat expliciet gevraagd werd naar
juridische onderbouwing en consequenties en dat toegezegd was dat deze zal worden
voorgelegd alvorens besluitvorming plaats zou vinden, a. Het betreft geen notulen maar
een besluitenlijst.
b. Meerdere fractievoorzitters hebben hun bezwaren geuit tegen de aanstelling.
c. De besluitenlijst van deze fractievoorzittersvergadering vermeldt de aanwezigheid van
Wethouder Schmitz i.v.m. mededeling HGN. Zij vertelde dat het College heeft
aangegeven oud Wethouder Guyt aan te willen houden in zijn functies.
d. De besluitenlijst vermeldt dat het fractievoorzittersoverleg akkoord is met de
continuïteit, maar dat uitgezocht moet worden of deze constructie juridisch in orde is.
e. Bent u het met ons eens dat hier dus sprake is van een mededeling?
f. Bent u het met mij eens dat vanwege dit nog te verrichten onderzoek nog geen besluit
genomen is?
g Bent u het met ons eens dat het fractievoorzittersoverleg wettelijk dit soort besluiten
niet kan nemen?
h. Waarop werd het fractievoorzittersoverleg tijdens deze vergadering niet geïnformeerd
over het op 27 juni 2018 gedateerde onderzoek van Banning advocaten naar de
juridische situatie?
i. Waarom werd het rapport van Banning nadien niet aan de raad of de fractievoorzitters
verstrekt?
j. Dhr. Klaassen (PVV) wees erop dat Banning advocaten aangaf dat het naar de raad
moest ter besluitvorming. Zij boden aan om te helpen bij de formulering van dit voorstel.
k. Waarom werd dit besluitvormingstraject niet doorgezet?
l. Waarom bleef het college op 8 april 2021 volhouden dat het fractievoorzittersoverleg
een besluit over de benoeming had genomen ondanks dat dhr. Klaassen (PVV) erop
wees dat Berenschot op pagina 28 het geheel beschreven had en het college het
rapport overneemt?
De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.
6. Is het college het met ons eens dat zij hiermee impliciet een cruciaal besluit namen
waaraan grote financiële gevolgen zijn verbonden? Werd hiermee het budgetrecht van
de raad aangetast?

De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.

7. Had de vertegenwoordiging van de gemeente de bevoegdheid om een dergelijk
voorstel zonder overleg met de overige collegeleden en zonder de raad te informeren te
nemen die over verbonden partijen gaat?
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De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.

8. Wij verwachten dat aan het voorstel van Ennatuurlijk ook bestuurlijke consequenties
verbonden zijn en dat dit een reden zou kunnen vormen om als gemeente negatief
tegenover dit voorstel te staan. Tevens gaan wij ervan uit dat Ennatuurlijk een dergelijk
voorstel ook op schrift heeft gesteld. Waarom heeft de raad dit voorstel nog niet op
schrift ontvangen en waarom werden de overige collegeleden en de raad niet direct na
de vergadering geïnformeerd over dit door Ennatuurlijk gedane voorstel en waarom werd
de raad onkundig van dit voorstel gehouden tot aan het Berenschotrapport?
De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.
9. Waarom werd de raad niet al in 2017 geïnformeerd over de financiële problemen bij
HGN?

De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.
10. Waarom werd in 2018 één dag voor het aantreden van het nieuwe college een
belangrijke overeenkomst met Ennatuurlijk ondertekend?

De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.
11. Wanneer heeft Wethouder Schmitz (mondeling of schriftelijk) vernomen dat er
financiële problemen zijn bij HGN en wanneer heeft zij vernomen van het aanbod van
Ennatuurlijk om 95 % van de aandelen in haar bezit te krijgen?

De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.
12. Heeft de Wethouder de overige Collegeleden direct in kennis gesteld van deze
informatie?
De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.
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13. Waarom heeft de Wethouder, gezien haar actieve informatieplicht, de raad op dat
moment niet meteen geïnformeerd?

De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.

14. Heeft Wethouder Schmitz de Wethouders Raven en Bühler bij hun aantreden
onmiddellijk en volledig geïnformeerd over de stand van zaken aangaande de financiële
situatie en het aanbod van Ennatuurlijk?
De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.
15. Waar staat in het Berenschotrapport dat HGN een waardevol project is?
De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.

16. Waarom wordt de lezer in het persbericht een te fraai beeld voorgehouden?
De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.

17. Waarom is het rapport openbaar aangeboden aan de raad en het concept plus een
groot aantal documenten betrekking hebbende op de evaluatie en wijzigingen van het
concept rapport onder geheimhouding naar de raad gestuurd en dan ook nog eens pas
8 april 2021 terwijl het college reeds op 24 november 2020 de harde conclusies
aangaande de informatievoorziening ontving?
De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.
18. Sinds wanneer is de rolverdeling van de verantwoordelijkheden van de wethouders
Schmitz en Bühler conform de aanbeveling van Berenschot?

De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.
19. De wethouder heeft aangegeven dat HGN-zuid moet worden opgepakt met de
provincie. Momenteel is de provincie zonder bestuur. Bent u het met ons eens dat er
daarom momenteel geen besluiten dienaangaande door de raad kunnen worden
genomen?

De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.
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20. Tijdens de raadsronde van 8 april antwoordt wethouder Bühler op een vraag van
DNA of er een exitstrategie is dat dat geen wenselijke strategie is. Zij zei dat verdere
verwatering van aandelen mogelijk was. Moet dit beschouwd worden als exitstrategie?

De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.
21. Bent u het ermee eens dat de inhoud van het memo van de HGNO-directeur
dermate verontrustend is dat de raad dit had behoren te weten en ook de
tegenargumenten had moeten kennen alvorens te besluiten?

De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.
22. Waarom heeft het college niet meteen gereageerd door niet eerder openbaar
gemaakte informatie zo snel mogelijk naar de raad te sturen en te wachten totdat
raadsleden op 2 februari 2021 n.a.v. het verschijnen van het eindrapport van Berenschot
met het openbaar maken van deze informatie?

De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.
23. Waarom heeft het college het onderzoek naar de gevolgen van verwatering door
AKD niet laten uitvoeren alvorens het raadsvoorstel te publiceren?

De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.
24. Waarom concludeerde Berenschot dan dat zowel de economische als de
maatschappelijke waarde miljoenen lager gewaardeerd moeten worden dan de gedane
investeringen en schrijft op pagina 44 ‘Wanneer deze posten met het saldo van uitgaven
en inkomsten worden verrekend resulteert een nettoverlies van €4,0 miljoen. Dit verlies
kan nog toenemen als er aanvullende afwaarderingen nodig zijn?'
De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.

25. Waarom zou de maatschappelijke waarde van HGN anders zijn wanneer deze in
handen is van private partijen dan wanneer deze in handen is van de gemeente? Wat
rechtvaardigt deze principieel verschillende benadering van de balanswaarde terwijl de
gemeente geen materiële activa in HGN meer heeft? Hoort de maatschappelijke waarde
dan principieel niet thuis op de balans van HGN i.p.v. op de gemeentelijke balans?
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De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.

26. Daarom willen wij weten waarom de ontwikkeling van HGN pionierend zou zijn.
De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.
27. Hoe kijkt het college aan tegen deze principieel verschillende opvattingen en de
opdracht van de raad waarbij het besturen van een gemeente op één lijn wordt geplaatst
met runnen van een bedrijf?

De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.
28. Wat is volgens het college de reden dat dit uitgangspunt van risicoarm ondernemen
niet gerealiseerd is?

De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.
29. Aangezien wij ervan uitgaan dat de financiële administratie geen zooitje is en ook dat
het geen onwil is om de gevraagde informatie te verstrekken verzoeken wij om alsnog
de gevraagde informatie te verstrekken.
Uit de factuur gericht aan ZOwonen blijkt dat er (nagenoeg) net zoveel warmte als koude
werd geleverd. Uit de financiële informatie blijkt dat er voor meer dan 6 ton apparatuur
gehuurd werd om koude te kunnen leveren aan ZOwonen, dit terwijl bekend is dat er
een warmtewisselaar voor dat doel gekocht werd.

De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.
30. Klopt het dat HGN aanvankelijk koude via een netwerk wilde leveren maar dat dit
niet van de grond gekomen is en dat daarom koude via een ‘tijdelijke’ voorziening werd
geleverd die meer kostte dan aan ZOwonen in rekening werd gebracht?
Deze bedrijfsvoeringsaspecten zijn ons niet bekend.

31. Is het nog steeds doel dat HGN structureel warmte en koude levert aan haar
klanten? Zo nee: wie nam wanneer dit besluit, wanneer is de raad geïnformeerd over
deze beleidsmatig belangrijke wijziging en in welk document kan de raad dit
terugvinden? Zo ja, wanneer is realisatie gepland en wat gaat dat kosten?
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De aspecten bij de vragen 3 tot en met 29 en 31 zijn bij de behandeling van het
213a onderzoek in de gemeenteraad aan de orde geweest en geven geen
aanleiding tot verdere beantwoording.
32. Waarom heeft het college de raad meermaals onvolledig en ten dele onjuist
geïnformeerd hierover?
Uw conclusie dat de antwoorden onvolledig en ten dele onjuist waren, wordt niet
gedeeld. Om antwoord te geven op de vraag ‘hoe duurzaam is de warmtebron de
BES?’, zie antwoord op vraag 33.

33. Is het college het met ons eens dat de warmte die de BES op enig moment kan
leveren limiterend is t a v. de duurzaamheid van HGN en dat het nodig is om in detail
(dagbasis) te bekijken hoeveel er momenteel daadwerkelijk wordt afgenomen en
beschikbaar is aan warmte van de BES en hoeveel er wordt bijgestookt om een goed
beeld te krijgen wat nieuwe aansluitingen voor de duurzaamheid van HGN betekent?

Het is niet nodig om in detail op dagbasis te bekijken hoeveel er wordt afgenomen
versus de beschikbaarheid. Zoals bekend is Hot Groene Net een warmtonet in
ontwikkeling en bij elk warmtenet in ontwikkeling moet rekening worden
gehouden met de dynamiek tussen vermogen en afname. Overigens werd in 2019
bij Het Groene Net + Hoogveld gemiddeld 23% bijgestookt met gas, dit
resulteerde in een 76% CO2 besparing ten opzichte van een cv-ketel op gas (bron:
https://ennatuurlijk.nl/warmtenetten/sittard).
34. Er is ons ter ore gekomen dat men de leidingen voor HGN in Limbrichterveld-Noord
onder de geasfalteerde rijweg wil leggen. Is dit juist? Zo ja, waaruit worden deze kosten
voor de aanleg van de leidingen en het opnieuw asfalteren van de wegen betaald en hoe
lang zal de aanleg in tijd vergen?

Omdat er in het trottoir geen ruimte is, zijn leidingen in de weg gelegd. Over alle
aspecten van het herasfalteren wordt nog gesproken met verschillende partijen.
35. Bekend is dat er in Hoogveld een ketelhuis waar de warmtenetten Hoogveld en HGN
worden bijgestookt indien de BES onvoldoende warmte kan leveren. Heeft HGN nog
andere ketelhuizen (tijdelijk of permanent) in gebruik om bij te stoken? Zo ja waar zijn
die geplaatst?
Nee, HGN heeft geen andere ketelhuizen in gebruik.

36. Ondanks dat Vidar verwarmd wordt met warmte van de BES is daarover niets te
vinden in de verstrekte gemeentelijke boekhouding van HGN. Daarom de vraag of Vidar
haar warmte direct van de BES of vanaf warmtenet Hoogveld of vanaf HGN ontvangt.

Vidar (de gebouwen aan de Millenerweg) krijgt warmte rechtstreeks van de BES
37. Kunt u een overzicht verstrekken van welke subsidies dit zijn, wie de subsidie
verstrekt en de bedragen van elk van deze en of deze vooraf of achteraf moeten worden
aangevraagd en worden uitbetaald.
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De subsidie van de gemeente Sittard-Geleen bedraagt maximaal: €1500,- voor
spouwmuurisolatie, €2500,- voor HR++-glas, €1485,- voor een kookplaat (incl.
€285,-vrijval op afsluiten gas).

Het Rijk geeft subsidie: €2500,-. Investeringssubsidie Duurzame Energie en
Energiebesparing (ISDE), die achteraf aangevraagd kan worden.
38. Hoeveel subsidie, of andere financiële bijdragen, ontvangt HGN voor elke aansluiting
die gerealiseerd wordt en wie betaalt deze?

Vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken krijgt HGN BV €1.374 mln. HGNO BV
heeft €0,203 mln subsidie ontvangen.
39. Hoe denkt het college in de toekomst andere inwoners een financieel aantrekkelijk
aanbod te kunnen doen om aan te sluiten op HGN indien het verkrijgen van draagvlak
onder de bewoners van Limbrichterveld-Noord zo duidelijk gebaseerd is op het
verstrekken van veel subsidie? M.a.w hoe is het gesteld met de continuïteit van de
subsidie zowel gemeentelijk als nationaal?
Zoals bekend is het aardgasvrij maken van Limbrichterveld-Noord een proeftuin.
Ervaringen in Sittard-Geleen en elders in het land zullen een antwoord op deze
vraag moeten geven. De ambtelijke werkgroep HGN Zuid neemt deze vraag
overigens ook mee en zal hieromtrent adviseren.

Hoogachtend

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

mr. . h.C.M. Verheijen,
burgemeester

mr.
Kustej
gemeentesi
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