Heerlen 1 oktober 2018

Geloof van D66 Heerlen in Mijnwaterproject blijkt gerechtvaardigd !
18 september kwam er eindelijk witte rook uit de schoorsteen van het Heerlens
Raadhuis; de deal over de verkoop van het mijnwaterproject was rond!
Mijnwater B.V., waarvan Heerlen de enige aandeelhouder was, is verkocht aan het
Limburgs Energie Fonds B.V. (LEF).
LEF
LEF is in het leven geroepen door de provincie Limburg. LEF richt zich op kansrijke
projecten in of voor Limburg op het gebied van energiebesparing, duurzame
energieopwekking, bijdrage aan de circulaire economie en asbest saneren. Volgens
de website van LEF gaat het om projecten die aantoonbaar en kosteneffectief
bijdragen aan de reductie van de uitstoot van CO2, aan de vermindering van
hoeveelheden afval en de vermindering van het aantal vierkante meters asbest.
LEF verstrekt aan deze projecten een deel van de financiering in de vorm van
risicokapitaal of een (achtergestelde) lening. LEF verstrekt geen subsidies, zodat het
uitgeleende geld weer terugkomt en opnieuw beschikbaar is voor nieuwe projecten.
Zo kunnen méér duurzame projecten worden gerealiseerd.
VERKOOP
De verkoop van Mijnwater BV gebeurde in opdracht van de Gemeenteraad die zich
in 2017 al uitgesproken had voor verkoop. Dit omdat het opwekken van energie niet
meer gezien wordt als een taak van de overheid. Althans niet in liberale kringen.
Daarnaast speelde natuurlijk ook mee dat Heerlen zelf niet het benodigde geld had,
vele miljoenen euro’s, om verder te investeren in uitbreiding van het aansluitingennet
en perfectionering van de hardware en software van het systeem.
Bedoeling en afspraak is dat LEF het mijnwaterproject verder tot ontwikkeling brengt
en uitrolt, zodat er meer aansluitingen komen en het project een minstens sluitend
verdienmodel gaat krijgen. De grote ontwikkel- en vaste kosten kunnen immers dan
alleen terugverdiend worden. Maar LEF zal het project in de toekomst, vanuit haar
doelstelling, doorverkopen aan de particuliere sector. De interesse daarvoor wordt
steeds groter, zeker nu het project zich bewezen heeft en er in Nederland serieus
werk gemaakt wordt van de energietransitie. Onlangs kreeg het Heerlens
mijnwaterproject, dat in 2004 als gemeentelijk project opgestart is, niet alleen lof
maar ook het nodige groeipotentieel toegedicht in het in mei jl verschenen
onderzoeksverslag Weg van gas van CE Delft, een onafhankelijk adviesbureau maar
wel geliëerd aan de TU Delft.

DE DEAL
De deal komt er op neer dat de 15 miljoen euro, die Heerlen in Mijnwater
geïnvesteerd heeft in de vorm van € 5 miljoen aandelen en € 10 miljoen aan lening,
omgezet wordt in een achtergestelde lening van € 16 miljoen met een looptijd van 30
jaar tegen 4% rente jaarlijks. Gevolg hiervan is een boekwinst van € 1 miljoen en
jaarlijks ongeveer € 600.000 aan rentebaten die wij op de begroting goed kunnen
gebruiken. Daarnaast de minstens zo belangrijke garantie dat ons eigen
mijnenergieproject verder tot ontwikkeling kan komen zonder dat wij zelf daar geld uit
de begroting voor moeten inzetten. Geld dat wij hard nodig hebben voor andere
taken en projecten.
D66 ZIET HAAR VERTROUWEN BELOOND
D66 Heerlen heeft altijd behoord tot de believers en voorstanders van het
mijnwaterproject – terwijl nogal wat andere politieke partijen hier niets in zagen – en
ziet dit vertrouwen nu met deze verkoop beloond!
D66 staat bekend als de partij van het onderwijs en hervormingen, maar ook van het
milieu, duurzaamheid en innovatie. Immers, vanwege het voorvoegsel sociaal bij het
liberalisme dat ons gedachtengoed kenmerkt, vindt D66 dat de overheid het
voortouw moet nemen als innovatie kan leiden tot sociale en maatschappelijke
meerwaarde en als die innovatie onvoldoende door de private partijen en markten
geïnitieerd wordt.
Daarom heeft D66 bijvoorbeeld altijd ingestemd met steun aan dit innovatieve
project, zoals in 2009, in 2013 toen de Mijnwater B.V. opgericht werd, en in 2014
toen Mijnwater een geldlening van €10 miljoen vroeg.
Daarbij stond een duidelijk doel voor ogen: de uitbouw van het huidige netwerk. Via
vertakkingen kunnen nieuwe aansluitingen mogelijk gemaakt worden van nieuwe
afnemers. Daarmee kan deze duurzame en CO2-besparende energiebron verder
groeien en ook economisch levensvatbaar worden.
Deze investeringen waren nodig om toen reeds binnengehaalde klanten (APG,
Arcus, Rabobank, CBS, Maankwartier en Weller) op korte termijn van energie te
voorzien en om uitbreiding naar nieuwe klanten (oa MAB en Otterveurdt) mogelijk te
maken.
In juli 2014 heb ik ook al als believer een persbericht met die strekking geschreven
en gepleit voor die noodzakelijke lening. Een financiële impuls die zich nu terug
verdient. Maar los nog van de financiële dimensie, het gaat bij dit project ook en
bovenal om een nieuwe en veelbelovende techniek die haar deel kan bijdragen aan
de broodnodige energietransitie – niet alleen in Parkstad, maar ook in de rest van de
wereld. Daarbij wordt de zwarte kolenenergie van vorige eeuw nieuw leven
ingeblazen als groene energie voor de toekomst. En daarin gelooft D66 graag!
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