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Geachte raadsleden, 

Eind 2020 heeft in Heerlen, Kerkrade en Simpelveld besluitvorming plaatsgevonden over de 

initiatieffase (fase 1) van ‘Windenergie Parkstad-Zuid’ en de start van fase 2: de marktconsultatie. In 

fase 2 gaan marktpartijen en energiecoöperaties, binnen de door de gemeenten gestelde 

uitgangspunten en randvoorwaarden, aan de slag met de uitwerking van initiatieven voor windenergie 

in Parkstad-Zuid. In deze gezamenlijke informatiebrief wordt U geïnformeerd over de stappen die in 

het eerste kwartaal zijn gezet. Meer uitvoerige informatie treft u aan op de website: 

www.windenergieparkstad.nl.  

- Op 28 januari jl. was er een informatiebijeenkomst waarvoor alle bedrijven en ca. 19.000 

huishoudens in Heerlen-Zuid, Kerkrade-West en Simpelveld zijn uitgenodigd. De digitale 

bijeenkomst vanuit de WoonWijzerWinkel in Kerkrade trok ca. 350 unieke ingelogde 

geïnteresseerden. Tijdens de bijeenkomst is de omgeving geïnformeerd over de 

gemeentelijke besluitvorming en zijn de stappen in fase 2 toegelicht. De bijeenkomst kunt U 

terugzien op www.windenergieparkstad.nl/terugkijken/ 

- Op 22 februari jl. is het marktuitvraag-document gepubliceerd op de bovengenoemde website. 

Dit document vormt voor initiatiefnemers de basis voor het aanmelden en vervolgens 

uitwerken van initiatieven/plannen. Onderdeel van deze uitvraag is een beoordelingskader 

(met drie hoofdcategorieën: omgevingsparticipatie, ruimtelijke inpassing, financiën), dat door 

een onafhankelijk deskundigenpanel is samengesteld en op basis waarvan 

initiatieven/plannen uiteindelijk worden beoordeeld.  

- Op 25 februari jl. was er een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde marktpartijen en 

energiecoöperaties. Tijdens die bijeenkomst is het marktuitvraag-document toegelicht en was 

er gelegenheid tot het stellen van vragen.  

- Op grond van de planning uit het marktuitvraag-document heeft een 5-tal initiatiefnemers tijdig 

een vooraanmelding kenbaar gemaakt. Dit zijn (in willekeurige volgorde): ReReSol, STAWAG, 

Statkraft, RWE en de Coöperaties Windunie / Heerlen Duurzaam / De Omslag, dit i.s.m. 

REScoop). Deze lijst is eveneens te raadplegen op bovengenoemde website. Zodoende is het 

voor de omgeving vooraf duidelijk welke partijen bezig zijn met het uitwerken van 

initiatieven/plannen en dat deze hen derhalve zouden kunnen benaderen.  

- De initiatiefnemers gaan nu aan de slag met de concretisering van hun initiatieven/plannen en 

het betrekken van de omgeving. In mei en juni a.s. worden U en de omgeving geïnformeerd 

over de voortgang van fase 2. Van initiatiefnemers wordt verwacht dat zij uiterlijk juli 2021 

definitieve plannen indienen.  

- Het onafhankelijk deskundigenpanel brengt vervolgens advies uit aan de colleges van b&w 

over de definitieve plannen. De colleges werken daarna een raadsvoorstel uit; dit wordt 

uiterlijk eind 2021 aan de drie gemeenteraden voorgelegd. De drie gemeenteraden bepalen 

alsdan of, en zo ja welk initiatief/plan doorgaat naar fase 3 (vergunning).  

 

Charles Claessens, wethouder gemeente Heerlen 

Dion Schneider, wethouder gemeente Kerkrade 

Wiel Schleijpen, wethouder gemeente Simpelveld 

http://www.windenergieparkstad.nl/
http://www.windenergieparkstad.nl/terugkijken/

