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Geachte raadsleden, 

Via deze raadsinformatiebrief informeren wij u over een actuele ontwikkeling in het kader van de 
uitvoering van PALET (Parkstad Limburg EnergieTransitie) en de gemeentelijke samenwerking die is 
georganiseerd, specifiek ten aanzien van het thema windenergie. 

Regionaal PALET-beleid en de Regionale Energie Strategie (RES) Zuid-Limburg 

Medio 2015 hebben de (toen nog) acht gemeenteraden in Parkstad Limburg het PALET-beleid 
unaniem vastgesteld. Met PALET beschikken de gemeenten over een gezamenlijk kader om regie te 
kunnen nemen in de energietransitie in de regio, met nadrukkelijke aandacht voor de ruimtelijke 
inpassing, maatschappelijk draagvlak en de economische potentie. Het doel is om als regio in 2040 
energieneutraal te zijn. Deze lange termijn ambitie is vertaald in een regionaal uitvoeringsprogramma 
om via concrete maatregelen en projecten in 2020 circa 8% van de 2040-doelstelling te realiseren. In 
feite is PALET een voorloper van de regionale energiestrategie, die in Zuid-Limburg door de 
gemeenten wordt opgesteld als één van de 30 RES-regio’s in Nederland. In de RES dienen de regio’s 
aan te geven op welke wijze zij via duurzame energieopwekking (zoals wind en zon) en door de 
verduurzaming van de gebouwde omgeving invulling geven aan de nationale doelstellingen ten 
aanzien van CO2-reductie uit het Klimaatakkoord.  

Door uitvoering te geven aan PALET nemen de Parkstad-gemeenten de regie over de energietransitie 
in eigen hand. De aanstaande vertaling van het Klimaatakkoord, dat op 28 juni jl. is gepresenteerd, in 
de RES Zuid-Limburg is straks bindend voor de gemeenten. Als de RES Zuid-Limburg niet tot stand 
komt of, naar inzicht van de minister, onvoldoende bijdraagt aan de nationale doelstellingen uit het 
Klimaatakkoord, kan deze de RES-regio tot een extra opgave verplichten. De Parkstad-gemeenten 
willen daarom zoveel mogelijk zelf de regie houden over te nemen energiemaatregelen en –projecten.  

Grootschalige duurzame energieopwekking: wind- en zonne-energie 
Als uitwerking van PALET hebben de samenwerkende Parkstad-gemeenten een regionale 
beleidsregel ‘Regionaal Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energieopwekking’ geformuleerd, 
die inmiddels door de gemeenteraden van Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf is 
vastgesteld. De besluitvorming in Simpelveld en Voerendaal volgt later dit jaar. De gemeenten hebben 
in deze regionale beleidsregel gezamenlijke uitgangspunten en voorwaarden geformuleerd waaraan 
grootschalige duurzame energieprojecten moeten voldoen, onder meer als het gaat om de ruimtelijke 
inpassing en de betrokkenheid van omwonenden bij dergelijke initiatieven. Het profijt zo veel mogelijk 
terug laten vloeien naar de omgeving, financieel of als energie aan burgers en verenigingen, is daarin 
een belangrijke voorwaarde. Ook de verwachte ruimtelijke impact van diverse energiemaatregelen is 
onderdeel van de afweging: zo staat de energetische opbrengst van 1 windturbine van 3 MegaWatt 
ongeveer gelijk aan de opbrengst van 10 hectare zonnepanelen.  

Verkenning windenergie Parkstad-Zuid  
De Bestuurscommissie Ruimte incl. Duurzaamheid van de Stadsregio Parkstad coördineert het 
regionaal uitvoeringsprogramma PALET. Deze commissie heeft medio 2018 geconstateerd dat, om de 
2020-doelstelling en verder te kunnen realiseren, er door de gemeenten moet worden bijgeschakeld. 
Vanwege deze constatering en een gezamenlijke kennisbehoefte is er op regionaal niveau, ter 
ondersteuning van de gemeenten, tijdelijk een coördinator warmtetransitie en een coördinator 
windenergie aangesteld met financiële ondersteuning van de provincie Limburg.  

De coördinator windenergie heeft in overleg met de gemeenten verkend of er intenties zijn om 
windenergie te realiseren. Het college van B&W van de gemeente Heerlen wenst de mogelijkheden 
voor windenergie, samen met de omgeving waaronder inwoners en de buurgemeenten, te verkennen. 
Dit betreft onder meer Heerlen-Zuid. De gemeenteraad van Simpelveld heeft het college van B&W 
aldaar in het kader van het RAK opdracht gegeven tot het verkennen van de mogelijkheid van een of 
meerdere zoekgebieden.  



 
Op initiatief van de gemeente Heerlen hebben de portefeuillehouders van de gemeente Heerlen, de 
gemeente Kerkrade en de gemeente Simpelveld besloten om in gezamenlijkheid de mogelijkheden 
voor windenergie in ‘Parkstad-Zuid’ te gaan verkennen vanwege het gemeente overstijgende karakter, 
zowel ruimtelijk als wat betreft direct belanghebbenden.  

Overleg met inwoners en vervolg 
De drie gemeenten gaan in het najaar 2019 met elkaar, omwonenden en andere belanghebbenden in 
het gebied Parkstad-Zuid (zie de bijlage voor een globale afbakening van het gebied) in gesprek over 
de technische en ruimtelijke mogelijkheden en de wijze waarop omwonenden maximaal zouden 
kunnen profiteren van windenergie. Het PALET-beleid en de regionale beleidsregel vormen het 
uitgangspunt, maar wellicht dat er nog aanvullende voorwaarden worden geformuleerd. Dit met als 
doel gezamenlijk één of meerdere zoekgebieden aan te wijzen, uiteindelijk te komen tot realisatie van 
een breed gedragen en haalbaar windenergieproject in Parkstad-Zuid en daarmee bij te dragen aan 
de gezamenlijke energietransitieopgave in Heerlen, Kerkrade en Simpelveld.  

Uw gemeenteraden worden door de portefeuillehouder, naar verwachting in november 2019, nader 
geïnformeerd over dit verkenningstraject en over de uitkomsten van het overleg met inwoners.  

 
Hoogachtend, 

 
Charles Claessens, wethouder gemeente Heerlen 

Dion Schneider, wethouder gemeente Kerkrade 

Wiel Schleijpen, wethouder gemeente Simpelveld 

 

Bijlage: globale afbakening gebied Parkstad-Zuid

 


