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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 hebben marktpartijen en energiecoöperaties, binnen de door de gemeenten gestelde
uitgangspunten en randvoorwaarden, recentelijk concrete initiatieven uitgewerkt voor windenergie in
Parkstad-Zuid. In deze gezamenlijke informatiebrief wordt U geïnformeerd over de stappen die in het
derde kwartaal zijn gezet, en welke stappen in het vierde kwartaal gezet zullen worden.
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Op grond van de marktuitvraag hebben in juli 2021 een drietal partijen definitieve plannen
ingediend. Dit zijn (in willekeurige volgorde): STAWAG, Statkraft en de Coöperaties Windunie
/ Heerlen Duurzaam / De Omslag, gesteund door REScoop Limburg;
Het onafhankelijk deskundigenpanel, ingesteld door de drie gemeenten voor de expertises
‘ruimtelijke inpassing’, ‘omgevingsparticipatie’ en ‘financiën’, heeft vervolgens advies aan de
ondergetekende bestuurders over deze definitieve en tevens hoogwaardige plannen
uitgebracht;
Het onafhankelijk deskundigenpanel heeft, op basis van het door hen opgestelde
beoordelingskader (d.d. 22 februari 2021), waarmee wordt beoordeeld of het plan past binnen
de door de raad vastgestelde uitgangspunten en randvoorwaarden, op [21 september 2021]
geconcludeerd dat twee van de drie partijen gelijkwaardig hoog beoordeeld zijn op het gebied
van ‘ruimtelijke inpassing’, ‘omgevingsparticipatie’ en ‘financiën’ en een derde partij minder
hoog beoordeeld is;
Het onafhankelijk deskundigenpanel heeft als gevolg van deze uitkomst, aan de
ondergetekende bestuurders het advies meegegeven om de twee gelijkwaardig scorende
partijen te verzoeken om mogelijkheden tot samenwerking te verkennen;
Op 22 september 2021 zijn de drie partijen in opdracht van ondergetekende bestuurders door
een vertegenwoordiger van de projectgroep Windenergie Parkstad-Zuid telefonisch over deze
uitkomst geïnformeerd. De twee partijen met een gelijkwaardig hoge score die tijdens dit
gesprek een verzoek tot samenwerking hebben ontvangen zijn op 6 oktober jl. individueel
uitgenodigd voor een mondelinge toelichting door ondergetekende bestuurders;
In de individuele gesprekken op 6 oktober jl. hebben ondergetekende bestuurders de twee
partijen met een gelijkwaardig hoge score afzonderlijk bij wijze van formaliteit verzocht om, in
navolging van het advies van het onafhankelijk deskundigenpanel, samenwerking tussen
beide partijen te verkennen. Tevens hebben ondergetekende bestuurders aan beide partijen
meegegeven dat, gelet op het tijdspad voor Windenergie Parkstad-Zuid zoals eerder naar de
Raden toe gecommuniceerd, partijen tot eind oktober de tijd krijgen om hun intenties omtrent
samenwerking kenbaar te maken;
Indien samenwerking door beide partijen met een gelijkwaardige score wenselijk wordt
geacht, dan zullen ondergetekende bestuurders beide partijen verzoeken om uiterlijk voor 16
november 2021 tot een gemeenschappelijk plan te komen en een principeovereenkomst
samenwerking; Daarmee krijgen beide partijen ons inziens voldoende tijd om de
samenwerking te concretiseren;
Indien samenwerking tussen beide partijen met een gelijkwaardige score in deze of enige
andere fase van Windenergie Parkstad-Zuid niet tot de opties blijkt te behoren, met hierbij tot
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gevolg dat slechts één partij tot uitvoerende partij aangewezen dient te worden, dan zullen
ondergetekende bestuurders zich wederom op advies van het onafhankelijk
deskundigenpanel baseren;
Afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken tussen beide gelijkwaardig scorende
partijen werken de colleges een raadsvoorstel uit dat in december 2021/ januari 2022 aan de
drie gemeenteraden wordt voorgelegd;
De drie gemeenteraden bepalen alsdan of, en zo ja welk initiatief/plan doorgaat naar fase 3
(vergunning).

Ten slotte willen wij u attenderen op een gezamenlijke Raadsinformatiebijeenkomst die medio
december 2021 gepland wordt. Tijdens deze bijeenkomst wordt U bijgepraat over de stand van zaken
van fase 2 van ‘Windenergie Parkstad-Zuid’. Ook wordt U bijgepraat over het vervolgproces van fase
3 (vergunning). Op korte termijn ontvangt U hiervoor een uitnodiging van de Stadsregio Parkstad
Limburg.
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