Regionale Energie Strategie (RES)
Het college sprak met de provincie en de overige Zuid-Limburgse gemeenten af dat Sittard-Geleen
grootschalig 0,35 TWh zou opwekken met zon en windenergie in 2030. Daarvan betreft 11% (38,5 GWh)
wind-op-land, 21% (71,5 GWh; circa 42 ha) zon op landbouwgronden, 51% (178,5 GWh; circa 102 ha) zon op
bedrijven, 17% (59,5 GWh; circa 34 ha) zon op verhard terrein (met name parkeerterrein). De
landbouwgronden liggen in de stad-landzones oftewel pal naast de woningen aan de randen van de kernen,
daar waar particulieren geen woningen mogen bouwen maar projectontwikkelaars af en toe wel.
Let wel, dit is zonder de energie opgewekt op woningen en kleine bedrijfsgebouwen. De op te wekken 0,35
TWh is 1% van de nationale opgave en tweemaal en vijfmaal zoveel als op basis van het inwoneraantal en het
grondoppervlak als ‘evenredig’ mag worden verwacht. Dat is voor SPA veel te veel, mede omdat SittardGeleen na Amsterdam en Rotterdam reeds de meeste bedrijventerrein heeft en minder dan 5% natuur- en
bosgebied heeft. Juist daarom is SPA van mening dat de gemeente meer van andere gemeenten mag vragen,
zij hebben immers ruimte genoeg. Dit werd door de raad op 27 mei 2021 geaccordeerd waarbij alleen SPA en
Fractie Klein tegen stemden.
SPA is van mening dat het college, onder aanvoering van wethouder Schmitz (GroenLinks) overambitieus
afspraken heeft gemaakt die zeer schadelijk zijn voor de leefomgeving van onze inwoners. Hun argument was
dat omdat de gemeente vanwege de industrie zo’n grootverbruiker is en een grote uitstoot heeft de gemeente
meer dan haar evenredige deel moet bijdragen. SPA is het daar volstrekt niet mee eens. Dat die
grootverbruikers hun reductie van energieverbruik en de transitie maar zelf realiseren, de vervuiler behoort
immers te betalen! SPA is van mening dat onze inwoners en het MKB alleen hoeven op te draaien voor hun
eigen verbruik en niet deels voor datgene wat de grote bedrijven verbruiken. SPA wil opnieuw in overleg wil
gaan over de gemeentelijke taakstelling binnen de RES die elke twee jaar opnieuw wordt opgesteld en die
reduceren tot een veel lagere en passende portie, dat kan dus al in 2023.
Indien de windmolens op Holtum-Noord niet worden geplaatst dan vervalt voor SPA daarmee deze
taakstelling omdat de RES tot stand is gekomen op basis van achterhaalde normen en er binnen de gemeente
dan geen plaatsingsmogelijkheden voor windmolens meer voorhanden zijn.
In alle scenario’s voor een nul-emissie-economie speelt verzwaring van de elektrische netwerken een hoofdrol
aangezien er een forse toename van verbruik van elektriciteit wordt verwacht, zeker voor Chemelot maar ook
voor vervoer en voorverwarming van woningen en kantoren. Het PBL geeft aan dat in 2030 er voor Nederland
85 TWh extra elektriciteitsverbruik nodig zal zijn. Dat is tweemaal het huidige verbruik door de industrie.
Opvallend is dat de productie van waterstof de vraag zal overtreffen. Chemelot verwacht rond 2030 importeur
van waterstof te worden in plaats waterstof uit aardgas te produceren. Er zullen buisleidingen worden
aangelegd tussen Rotterdam en Chemelot (buislijnverbinding west-oost) waarbij het gaat om (buis)leidingen
voor waterstof, CO2, propaan, lpg en mogelijk gelijkstroom. Het is onduidelijk in hoeverre een buisleiding voor
waterstof via deze corridor complementair is aan de waterstofbackbone. Het verminderen van het transport
van lpg en propaan via spoor, weg, binnenvaart is de motivering voor de betreffende leidingen die deze op
zichzelf niet duurzame stoffen vervoeren. Het landelijke waterstoftransportnet vanaf Noord-Nederland
(Groningen) naar Chemelot is al in ontwikkeling.
De aan te leggen buisleidingen behoren tot vermindering van het vervoer van meldplichtige (=gevaarlijke)
stoffen per spoor te leiden. SPA wil dat de transportplafonds die momenteel gelden flink naar beneden worden
bijgesteld waardoor het groepsrisico nabij station Sittard en de ijzeren burg (Sitadel) aanzienlijk wordt
teruggebracht en binnen de ‘oriëntatiewaarde’ valt. De ‘oriëntatiewaarde’ is een richtwaarde waar het bevoegd
gezag zich zoveel mogelijk aan moet houden, maar men mag hiervan wel goed onderbouwd afwijken. De
praktijk is dat deze ‘oriëntatiewaarde’ ver wordt overschreden in Sittard-Geleen en dat de onderbouwing puur
op economische gronden gebeurt en dat geaccepteerd wordt dat er (veel) meer slachtoffers zullen vallen bij
een calamiteit dan conform de ‘oriëntatiewaarde’ als acceptabel wordt beschouwd.

