
Welkom bij de bewonersbijeenkomst

Windenergie Parkstad-Zuid
30 juni 2021

• We verzoeken u om uw microfoon uit te zetten. 
• Reageren op vragen en stellingen gaat via www.menti.com.
• Vragen of ideeën over de plannen van de initiatiefnemers kunt u e-mailen naar: 
• raadpleging@cooperatie-heerlen-duurzaam.nl
• Vragen over het proces kunt u e-mailen naar: 
• info@windenergieparkstad.nl
• Zie voor meer informatie ook www.windenergieparkstad.nl

Wij starten om 18:30 uur

http://www.menti.com/
mailto:raadpleging@cooperatie-heerlen-duurzaam.nl
mailto:info@windenergieparkstad.nl
http://www.windenergieparkstad.nl/


www.menti.com

Vragen van initiatiefnemers

https://www.menti.com/xbwkyzo1ci






















Plannen initiatiefnemers

raadpleging@cooperatie-heerlen-duurzaam.nl

Proces

info@windenergieparkstad.nl

Vragen of ideeën? 
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Toelichting met betrekking tot Mentimeter-vraag 5

Om een antwoord te kunnen krijgen op de vraag hoe u aankijkt tegen de hoogte van de 
te plaatsen windturbines hebben we een -niet uitvoerbaar- voorbeeld gemaakt, waar 
alleen de hoogten van windturbines verschillen. Waarbij de windturbines –puur voor de 
vorm/ fictief- geplaatst zijn nabij het kruispunt N281-A76. U ziet hierna twee situaties (in 
totaal vijf fictieve afbeeldingen) vanaf de Chrombacherstraat, en vanaf de N281, komend 
vanaf Bocholtz/Simpelveld. De windturbines, die u ziet staan, zijn steeds 50 meter 
verschillend.

N.B. De volgende beelden zijn fictief en gepresenteerd door de initiatiefnemers tijdens de 
bewonersbijeenkomst Windenergie Parkstad-Zuid op 30 juni 2021. De locatie van de 
windturbines is nog niet bepaald maar maakt onderdeel uit van de plannen die de 
initiatiefnemers uiterlijk 30 juli 2021 indienen.

https://www.menti.com/xbwkyzo1ci
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Toelichting met betrekking tot Mentimeter-vraag 7

Een windpark in de regio zorgt natuurlijk voor een forse bijdrage aan de 
klimaatdoelstellingen. Daarnaast zal er ook een financiële bijdrage aan de regio worden 
geleverd. Daarbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen de mogelijkheid van 
investeren en daaruit een bepaald rendement te behalen en een bijdrage die sowieso 
voor de omgeving zal worden gereserveerd. Dit noemt men het omgevingsfonds.  Dit 
is bijvoorbeeld een vast bedrag per MWh wat kan worden gebruikt voor sociale 
voorzieningen, duurzaamheidsprojecten in de regio of andere dingen. De komende 
vragen gaan over dit omgevingsfonds en hoe deze het beste kan worden ingericht.

Er zijn individuele en collectieve maatregelen. Individuele maatregelen zijn bijvoorbeeld 
zonnepanelen op een huis of een duurzaamheidsadvies voor een woning. Collectieve 
maatregelen zijn bijvoorbeeld zonnepanelen op een buurthuis of een geluidscherm langs 
de weg. 

https://www.menti.com/xbwkyzo1ci


Toelichting met betrekking tot Mentimeter-vraag 15

Tijdens de informatiebijeenkomst op 8 juni 2021 kwamen een aantal vragen aan bod 
zoals bijvoorbeeld welke communicatiemogelijkheden volgens u het beste werken EN wat 
uw gedachten zijn over het opzetten van een platform per wijk of buurt. We hebben toen 
al een eerste idee kunnen vormen over waar uw voorkeur naar uit gaat. Om er nog meer 
duidelijkheid in te scheppen, willen we graag een vervolgvraag aan u stellen. Twee 
woorden die we voorafgaand aan de vraag (15) willen toelichten zijn:

1. Bewonersplatform
2. Buurtplatform

Een bewonersplatform is in principe het platform wat de projectteam Windenergie 
Parkstad-Zuid al heeft opgezet en waar we op dit moment mee werken. U ontvangt 
nieuwsbrieven (updates) en uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten. 

Een buurtplatform is kleinschaliger en kan specifiek in het gebied van een windturbine 
georganiseerd worden. 

https://www.menti.com/xbwkyzo1ci
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