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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 initiatiefnemers, 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, als update van de Raadsinformatiebrief van 23 maart jl., 

geïnformeerd over de stappen die tot heden zijn gezet in fase 2. 

- De initiatiefnemers zijn, na hun vooraanmelding van medio maart, aan de slag gegaan met de 

uitwerking van conceptplannen. Op 7 april jl. heeft RWE te kennen gegeven geen conceptplan 

te zullen indienen. De volgende 4 initiatiefnemers hebben tijdig een conceptplan ingediend: 

ReReSol, STAWAG, Statkraft, en de Coöperaties Windunie / Heerlen Duurzaam / De Omslag, 

dit i.s.m. REScoop. Het onafhankelijk deskundigenpanel, ingesteld door de drie gemeenten 

voor de expertises ‘ruimtelijke inpassing’, ‘omgevingsparticipatie’ en ‘financiën’, 

becommentarieert de conceptplannen op dit moment met inachtneming van de 

uitgangspunten en randvoorwaarden die door de gemeenten zijn vastgelegd en onderdeel zijn 

van de marktuitvraag; 

- In de Raadsinformatiebrief van 23 maart jl. is aangegeven dat de initiatiefnemers, naast de 

concretisering van hun plannen/initiatieven, ook aan de slag zouden gaan met het betrekken 

van de omgeving. Dit is in lijn met het voorgestane proces waarbij de gemeenten samen de 

regie voeren over het proces, maar het primair aan de initiatiefnemers is om invulling te geven 

aan de omgevingsparticipatie;  

- De initiatiefnemers hebben in dat kader aangegeven de omgeving in twee stappen te zullen 

benaderen. Allereerst door ervoor te kiezen om, als gezamenlijke initiatiefnemers, het gesprek 

aan te gaan met wijk- en buurtplatforms in Heerlen-Zuid, Kerkrade-West, Simpelveld en 

Bocholtz om hen te consulteren over hoe de omgeving in het vervolgproces het beste te 

kunnen betrekken. Het betreft buurtverenigingen in Simpelveld-Bocholtz, de Stichting Buurt 

Ontwikkeling Heerlerbaan en het Bewonersplatform Kerkrade-West. De gesprekken vinden 

eind mei a.s. plaats. Op basis van deze gesprekken geven de initiatiefnemers verder vorm 

aan de omgevingsparticipatie; 

- Als samenwerkende gemeenten hechten wij er veel waarde aan om de omgeving, vanuit onze 

regierol, zo maximaal mogelijk te informeren over dit proces. Vandaar dat alle informatie 

gebundeld toegankelijk is via www.windenergieparkstad.nl en dat ca. 450 geïnteresseerde 

inwoners periodiek door de gemeenten worden geïnformeerd via een nieuwsbrief. Ook de 

Raadsinformatiebrieven worden op de website geplaatst; 

- Tijdens de reeds geplande regionale Raadsinformatiebijeenkomst op maandag 7 juni a.s. 

wordt U bijgepraat over de stand van zaken van fase 2 van ‘Windenergie Parkstad-Zuid’. Op 

korte termijn ontvangt U een uitnodiging van de Stadsregio Parkstad Limburg;  

- Als vervolg op de eerdere bijeenkomst van maandag 28 januari jl. vindt op dinsdag 8 juni a.s. 

een informatiebijeenkomst voor de omgeving plaats. De omgeving wordt op korte termijn 

uitgenodigd. Deze datum is al aangekondigd aan de ca. 450 geïnteresseerde 

inwoners/bedrijven via de meest recente nieuwsbrief; 

http://www.windenergieparkstad.nl/


 
 

Ten slotte een korte doorkijk naar het vervolgproces. Van de 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 deze 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).  
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