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voorstel  
 

gemeenteraad 

 

 

 

Onderwerp: 

Afronding en resultaat fase 2 marktconsultatie project Windenergie Parkstad-Zuid 

 

Voorstel: 

De raad voor te stellen: 

 

1. Kennis te nemen van het doorlopen proces tot dusver; 

2. Kennis te nemen van het definitief advies van het onafhankelijk deskundigenpanel 

over de ingediende projectplannen; 

3. Kennis te nemen van het voornemen door het college tot samenwerking  

 van Statkraft en Coöperaties 

4. in te stemmen op basis van de reeds ingediende projectvoorstellen en schriftelijke 

onderligger van beide partijen in met verdere uitwerking van een gezamenlijk project 

door Statkraft en de Coöperaties ten behoeve van een uiteindelijke aanvraag omge-

vingsvergunning met ruimtelijk besluit, waarover eind fase 3 besluitvorming in B&W 

en raad zal plaatsvinden 
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Voorstel 

 

gemeenteraad 

 

 

Heerlen, 

 

 

Onderwerp 

Afronding en resultaat fase 2 marktconsultatie project Windenergie Parkstad-Zuid 

 

Inleiding/aanleiding 

Het voorstel dat nu voorligt is om in te stemmen met verdere uitwerking van een geza-

menlijk project door Statkraft en de Coöperaties. In deze uitwerking zullen een groot aan-

tal onderzoeken plaats moeten vinden t.a.v. de impact van het windpark op onder andere 

geluid, slagschaduw, flora en fauna. Ook moet in deze fase verdere invulling worden ge-

geven aan verdeling van de lusten en precieze locaties van de windturbines. Randvoor-

waarde vanuit de gemeenten, maar ook een belangrijk uitgangspunt van de initiatiefne-

mers, is dat ze dit in overleg met de omgeving gaan doen. De uitkomst van dit proces is 

een aanvraag Omgevingsvergunning voor die windturbines die op basis van verdere uit-

werking mogelijk worden geacht. Deze vergunningaanvraag zal eind fase 3 getoetst wor-

den door de gemeenten en een uitgebreide vergunningprocedure doorlopen. In bijlage 1 

wordt het volledige proces dat geleid heeft tot de totstandkoming van dit voorstel weer-

gegeven. 

 

De bestemmingsplannen in het gebied staan  op dit moment realisatie van windturbines 

niet toe. Aanvullend op de vergunningaanvraag zal daarom een besluit nodig zijn om de 

ontwikkeling ruimtelijk mogelijk te maken. Dit is een besluit van de raad en u zal op dat 

moment de definitieve keuze maken of de raad ruimtelijk medewerking verleent aan de 

realisatie van de voorgestelde windturbines als onderdeel van Windenergie Parkstad-Zuid. 

 

Resultaat fase 2 

Definitieve projectvoorstellen initiatiefnemers en beoordeling deskundigenpanel 

Op 30 juli hebben drie initiatiefnemers hun definitieve projectvoorstel ingediend. Project-

voorstellen zijn ingediend door: 1) STAWAG, 2) Statkraft en 3) de Coöperaties Windunie, 

Heerlen Duurzaam en De Omslag in samenwerking met REScoop (verder te noemen “de 

Coöperaties). Het deskundigenpanel heeft de drie ingediende projectplannen beoordeeld 

aan de hand van het beoordelingskader (zie bijlage 2 Beoordelingskader Windenergie 

Parkstad Zuid).   

Alle plannen voldoen aan deze uitgangspunten. Het onafhankelijk deskundigenpanel heeft 

het voorstel van STAWAG als laagste beoordeeld. De voorstellen van Statkraft en de Co-

operaties zijn beiden even goed beoordeeld (zie Bijlage 3 voor het advies deskundigenpa-

nel d.d. 21 september 2021). 

  

Vergadering: 

gemeenteraad Heerlen 

 

Vergaderdatum: 

 

 

Registratienummer: 

 

 

Agendapunt: 
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Advies verkenning samenwerking deskundigenpanel 

Omdat de projectvoorstellen van Statkraft en de Coöperaties beiden als even goed beoor-

deeld zijn en door de experts als complementair werden beschouwd, heeft het deskundi-

genpanel de drie verantwoordelijke wethouders tussentijds geadviseerd de twee partijen 

te verzoeken om de mogelijkheden voor samenwerking te verkennen om gezamenlijk tot 

één projectvoorstel te komen. Dit advies is door de drie verantwoordelijke wethouders 

overgenomen. Als gevolg zijn Statkraft en de Coöperaties verzocht om uiterlijk 16 no-

vember tot dit gezamenlijk plan te komen en uitsluitsel te geven over de mogelijkheid om 

gezamenlijk een plan vorm te geven.  
 

Resultaat verkenning samenwerking 

Beide partijen hebben conform de deadline de intentie tot samenwerking uitgesproken. 

Verkennende gesprekken over een mogelijke samenwerking tussen Statkraft en de Co-

operaties hebben tot een schriftelijke onderlegger d.d. 24-11-2021 geleid waarin beide 

partijen aangeven onderling en op hoofdlijnen overeenstemming te hebben bereikt over 

samenwerking. De schriftelijke onderlegger is opgenomen als Bijlage 4. De noodzaak voor 

een dergelijke schriftelijke onderlegger is als volgt. Beide partijen hebben in een brief 

naar het projectteam dd. 15-11-2021 laten weten dat het, gelet op het korte tijdsbestek, 

niet realistisch was om binnen de gestelde deadline van 16 november tot een gedetail-

leerd geïntegreerd projectvoorstel en een volledig uitgewerkte samenwerkingsovereen-

komst te komen. De schriftelijke onderlegger dient daarom ter aanvulling van individuele 

projectplannen door Statkraft en de Coöperaties, en verschaft hiermee vooralsnog inzicht 

in de manier waarop partijen samen willen werken om tot een gezamenlijk plan te ko-

men. In deze onderlegger concluderen beide partijen, conform het advies van het des-

kundigenpanel, gezamenlijk tot een beter plan te kunnen komen. Ook stellen beide par-

tijen dat de nader beschreven locaties van windturbines binnen de vastgestelde zoekge-

bieden nog nader onderzocht moeten worden. Het uitwerken van een geïntegreerd pro-

jectvoorstel vergt meer tijd en zal, naast de in de schriftelijke onderlegger beschreven 

uitgangspunten, gebaseerd zijn op de projectplannen van beide partijen waarbij elkaars 

sterke punten optimaal benut kunnen worden. Beide projectplannen dienen daarom als 

kaders om tot een nieuw geïntegreerd projectplan te komen. De afzonderlijk ingediende 

projectvoorstellen van Statkraft en de Coöperaties zijn respectievelijk opgenomen als bij-

lagen 5 en 6. 

 

Procesvoorstel fase 3 

Fase 2 wordt met een besluit over de marktconsultatie afgesloten. Het besluit van de drie 

Raden ter afsluiting van fase 2 behelst in principe om enkel in te stemmen met verdere 

uitwerking van een gezamenlijk projectplan door Statkraft en de coöperaties. Dit besluit 

vormt het startpunt voor fase 3.  
 

In fase 3 gaan beide initiatiefnemers aan de slag om de in fase 2 voorgestelde project-

plannen verder uit te werken tot een gezamenlijk projectplan. Het doel van fase 3 is om 

dit projectplan binnen de uitgangspunten en randvoorwaarden (omgevingsparticipatie, 

ruimtelijke/landschappelijke inpassing en financiën) in samenwerking met de omgeving 

nader uit te werken. Uitgangspunten voor verdere samenwerking zoals in de schriftelijke 

onderlegger voorgesteld zullen verder worden uitgewerkt, zo ook een gezamenlijk proces-

plan waarin stappen conform de beoogde looptijd van Windenergie Parkstad-Zuid nader 

beschreven staan. Fase 3 zal afgerond worden met een besluit over de te verlenen ver-

gunning en een ruimtelijke besluit tot realisatie van windturbines.  
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Kader 

Programma Duurzaamheid:  reduceren CO2 emissie in Heerlen. 

PALET 1.0 en 2.0: verhogen van het aandeel lokaal duurzaam opgewekte energie. 

RES ZL: de windturbines zijn onderdeel van ons bod aan het Rijk waarin wij 0,128 TWh 

wind op land in het totale bod van 0,504 TWh voor Parkstad hebben opgenomen. 

 

Kernthema: 

Riool, afval en milieubeheer  

 

Bevoegdheid 

Het college is bevoegd tot het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met markt-

partijen. De raad is bevoegd tot het afgeven van Verklaringen van geen bezwaar later in 

het proces. 

 

Voorstel 

De raad voor te stellen: 

1. Kennis te nemen van het doorlopen proces tot dusver; 

2. Kennis te nemen van het definitief advies van het onafhankelijk deskundigenpanel 

over de ingediende projectplannen; 

3. Kennis te nemen van het voornemen tot samenwerking van Statkraft en Coöperaties 

4. in te stemmen op basis van de reeds ingediende projectvoorstellen en schriftelijke 

onderligger van beide partijen in met verdere uitwerking van een gezamenlijk project 

door Statkraft en de Coöperaties ten behoeve van een uiteindelijke aanvraag omge-

vingsvergunning met ruimtelijk besluit, waarover eind fase 3 besluitvorming in B&W 

en raad zal plaatsvinden 

 

Argumenten 

4.1 De ingediende projectvoorstellen voldoen het beste aan de uitgangspunten 

Volgens de beoordeling van het deskundige panel voldoen de plannen van Statkraft 

en Coöperaties het beste aan de uitgangspunten zoals deze door het college zijn 

vastgesteld.  

4.2 Realiseren doelstellingen van PALET en RES ZL dichterbij 

Middels de plannen van voornoemde marktpartijen kunnen wij een aanzienlijke stap 

zetten in het realiseren van onze klimaatdoelen. Deze zijn door uw gemeenteraad 

vastgelegd in PALET, onderdeel Heerlen en onlangs in de RES Zuid-Limburg. 

4.3 Samenwerking met de omgeving is een door partijen gedragen voorwaarde 

Randvoorwaarde vanuit de gemeenten, maar ook een belangrijk uitgangspunt van de 

initiatiefnemers, is dat de marktpartijen in overleg met de omgeving gaan. In deze 

samenwerking worden rand voorwaardelijke onderwerpen als omgevingsparticipatie, 

ruimtelijke/landschappelijke inpassing en financiën nader uitgewerkt tot een 

aanvraag Omgevingsvergunning.  

4.4 Realisatie van windturbines blijft mogelijk na besluit van een van de gemeenteraden 

om niet verder te gaan met het project 

Gelet op het belang Windenergie Parkstad-Zuid voor de verduurzaming van ge-

meente Heerlen, Kerkrade en Simpelveld en de hieraan gekoppelde doelstellingen 

van PALET en RES ZL stelt het college dat, indien één of meerdere raden binnen het 

samenwerkingsverband van Windenergie Parkstad-Zuid besluiten om niet over te 

gaan tot fase 3, de initiatiefnemers vooralsnog de kans moet worden geboden om 
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binnen de door uw college en initiatiefnemers gestelde kaders een aanvraag omge-

vingsvergunning bij gemeenten die wel instemmen voor te bereiden. Indien een der-

gelijk scenario zich voordoet stelt het college dat sprake is van onvoorziene omstan-

digheden, hetgeen afwijking van de samenwerkingsovereenkomst dd. 1 juni 2021 le-

gitimeert.  

 

Tegenargumenten en risico’s 

4.1 Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling mogen niet meer gebruikt worden bij de be-

oordeling van de gevolgen voor het milieu 

Op 30 juni 2021 is door de Raad van State geoordeeld dat voor algemene normen 

voor geluid, slagschaduw en veiligheid die in Nederland gelden voor de bouw en het 

gebruik van windturbines op grond van het Europese recht een beoordeling moet 

worden gemaakt van de gevolgen voor het milieu. Het gevolg van deze uitspraak is 

dat overheden de turbinenormen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling 

niet mogen gebruiken voor windturbineparken totdat er een milieubeoordeling is ge-

maakt. De gemeenteraad is echter niet verplicht om aan te sluiten bij de windturbi-

nenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Zij kan in een be-

stemmingsplan eigen normen voor een milieubeoordeling stellen, als deze normen 

maar goed worden gemotiveerd voor het concrete bestemmingsplan.   

4.2 Realisatie windturbines in potentiegebieden 1A en 1D nu niet mogelijk 

Potentiegebieden 1A en 1D voor windenergie zijn gelegen in het Nationaal Landschap 

Zuid-Limburg. Dit beschermingsgebied is op grond van provinciaal beleid (POL 2014 

en de Omgevingsverordening Nationaal Landschap Zuid-Limburg) en dus op dit mo-

ment nog uitgesloten voor windenergie. Gesprekken met de provincie zijn opgestart 

om te onderzoeken en te besluiten of binnen de genoemde potentiegebieden mede-

werking kan worden verleend aan windturbines. 

4.3 Regio blijft achter in het halen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord 

Indien windenergie niet als mogelijkheid wordt gezien voor de opwek van duurzame 

energie blijft de regio ver achter bij de realisatie van duurzame energie. Dit maakt 

dat Parkstad onderdeel Heerlen met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 

niet aan de doelstelling van het klimaatakkoord zal voldoen. Hierbij bestaat het risico 

dat realisatieverplichtingen worden opgelegd.  

4.4 Uiteindelijke realisatie van Windturbines blijft onzeker  

Het uiteindelijk realiseren van windturbines is een moeizaam proces dat jaren kan 

duren. Ondanks alle inspanningen zijn er altijd factoren die ervoor kunnen zorgen dat 

de realisatie uiteindelijk niet mogelijk blijkt te zijn. Opgelegde verplichtingen van het 

Rijk zullen in deze situatie dan niet aan de orde zijn. 
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Kosten en dekking 

Voor het project windenergie Parkstad-Zuid is voor de uitvoering van fase 3 een kostenra-

ming opgesteld waarin de proceskosten voor totstandkoming van inhoud, procesbegelei-

ding en communicatie zijn opgenomen.  

De proceskosten voor fase 3 zijn geraamd op € 215.000 ex Btw. Deze kosten zullen gelij-

kelijk verdeeld worden over de drie samenwerkende gemeenten. Het aandeel van de ge-

meente Heerlen bij een verdeling over 3 partijen bedraagt € 71.666 excl. BTW 

(= € 86.716 incl. BTW).  

 

Product Duurzaamheid 

kostenplaats 60740005 

 

Begroot programma duurzaamheid € 1.162.157 

Geboekt tot voorstel € 0 

Verplichtingen  €      17.774 

Saldo € 1.144.383 

Voorstel €     86.716 

Eindsaldo € 1.057.667 

Reserveringen € 0 

 

Communicatie 

Na besluitvorming zal, indien mogelijk gezamenlijk met de drie gemeenten een persmoment worden 

georganiseerd en zullen de belanghebbenden, die aangegeven hebben interesse in het project te 

hebben, schriftelijk worden geïnformeerd. Daarnaast wordt een nieuwsbericht op de website van 

het project geplaatst. 

Daarbij opgemerkt de bijlagen tot 10 december 2021 geheim te houden wanneer alle 

stukken door Parkstad gelijktijdig worden vrijgegeven. 

 

Evaluatie 

Fase 3 zal worden afgesloten met de officiële besluitvorming rondom de definitieve ver-

gunningaanvraag en de wijziging van het bestemmingsplan voor de afzonderlijke windtur-

bines. In dat voorstel zal fase 3 geëvalueerd worden.  

 

Planning, procedure en uitvoering 

Op moment van schrijven wordt een gedetailleerde werkplanning door het projectteam 

uitgewerkt. Deze planning zal er grofweg als volgt uit komen te zien:  

 

Q1-Q2 2022: Uitwerken samenwerkingsovereenkomst en verder onderzoeken haalbaar-

heid door initiatiefnemer 

Q2- uiterlijk Q4 2023: Planvorming en vergunningsfase 

Q4 2023 – Q4 2025: Contractering door initiatiefnemer 

Q4 2025 – Q2 2026: Bouw windturbines 

Q3 2026 : Start operationele fase 
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Bijlagen 

Alle bijlagen zijn geheim tot 10 december 2021 als alle stukken door Parkstad gelijktijdig 

worden vrijgegeven. 

 

Bijlage 1: Procesinformatie Windenergie Parkstad Zuid 

Bijlage 2: Beoordelingskader Windenergie Parkstad-Zuid  

Bijlage 3: Advies deskundigenpanel 

Bijlage 4: Schriftelijke onderlegger projectplannen Statkraft en Coöperaties 

Bijlage 5: Plan Statkraft 

Bijlage 6: Plan Coöperaties  

 

 

Burgemeester en wethouders van Heerlen, 

 

de gemeentesecretaris a.i. de burgemeester, 

L. Schouterden drs. R. Wever 
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raadsbesluit 

 
 

De raad der gemeente Heerlen; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. registratienummer; 

gezien het advies van de raadscommissie ; 

besluit: 

1. Kennis te nemen van het doorlopen proces tot dusver; 

2. Kennis te nemen van het definitief advies van het onafhankelijk deskundigenpanel 

over de ingediende projectplannen; 

3. Kennis te nemen van het voornemen door het college tot samenwerking  

 van Statkraft en Coöperaties 

4. in te stemmen op basis van de reeds ingediende projectvoorstellen en schriftelijke 

onderligger van beide partijen in met verdere uitwerking van een gezamenlijk project 

door Statkraft en de Coöperaties ten behoeve van een uiteindelijke aanvraag omge-

vingsvergunning met ruimtelijk besluit, waarover eind fase 3 besluitvorming in B&W 

en raad zal plaatsvinden 

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van 

 

 

de griffier,  de voorzitter,  

 

 

drs. T.W. Zwemmer drs. R. Wever 

 



Memo 
 

Aan 

gemeenteraadsleden 

 

Afschrift aan 

Portefeuillehouder Duurzaamheid,  

 

Datum 

24 november 2021 

 

Onderwerp 

Procesverloop Windenergie Parkstad Zuid 

 

 

Inleiding 

Ons klimaat verandert. Om in de toekomst een leefbare omgeving te behou-

den moeten we nu maatregelen nemen. In Nederland staan we daarom voor 

een grote uitdaging. Willen we de opwarming van de aarde tegengaan dan 

zullen we vóór 2030 de CO2-uitstoot met minimaal 49% moeten beperken. 

Dit streven is vastgelegd in het Nationale Klimaatakkoord.  

Als gevolg hiervan hebben de samenwerkende gemeenten in Parkstad Lim-

burg het initiatief genomen om de energietransitie gezamenlijk kracht bij te 

zetten. Een belangrijk onderdeel hiervan is het realiseren van 4 tot 8 wind-

turbines in Parkstad Zuid. In deze memo willen wij u informeren over het 

proces welke vooraf is gegaan aan de totstandkoming van voorliggend raads-

voorstel. 

 

1 Nut en noodzaak Windenergie Parkstad-Zuid 

Opwekken van lokale duurzame energie is cruciaal om deze ambitie te reali-

seren. Ook alsmaar stijgende energiekosten sterken de vraag naar lokale op-

wek van duurzame energie. Als eerste belangrijke stap is in 2013 een regio-

nale ambitie geformuleerd in Parkstad Limburg Energietransitie (PALET): een 

energieneutraal Parkstad in 2040. Ook onze gemeente (uw raad) heeft deze 

ambitie geformuleerd en vastgesteld. 

 

Recent is de Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg (RES ZL) door de ge-

meenteraden vastgesteld. Hierin hebben de Parkstad gemeenten middels een 

bod aan het Rijk aangegeven op welke wijze zij een bijdrage willen leveren 

aan de landelijke taakstelling om in 2030 meer duurzame energie op te wek-

ken. Met windenergie als een van de goedkoopste en meest efficiënte bron-

nen om deze doelstelling te behalen, vormt  het voornemen om 4 tot 8 wind-

turbines in Parkstad-Zuid te realiseren minimaal 29% van Parkstad’s bod 

voor wind-op-land. Dit betekend minimaal 7.5% van ons totale bod voor de 

RES ZL.  

 

Kenmerk 

 

 

Status 

informatief 

 

Bijlage(n) 

0 

 

Guus Nat, van der 

 

045 560 4975 

 

Domein Organisatie - 

Team Projecten 

 



Het project Windenergie Parkstad-Zuid is één van de majeure projecten om 

lokaal duurzame energie op te wekken en zodoende onze PALET en RES doel-

stellingen te behalen. Met dit project nemen de gemeenten Heerlen, Kerkrade 

en Simpelveld hun verantwoordelijkheid om een substantiële bijdrage te le-

veren aan een energieneutraal Parkstad. Zij slaan de handen ineen om te ko-

men tot de realisatie van windturbines in Parkstad-Zuid. De gemeenten doen 

dit samen omdat het gebied op de grens van de drie gemeenten ligt. Inwo-

ners en ondernemers vormen een onmisbare schakel bij de realisatie van het 

project. De gemeenten hebben hierbij in het bijzonder aandacht voor lokale 

belangen en lokaal profijt. Dat ze het project samen met de omgeving oppak-

ken, vormt een belangrijk uitgangspunt.   

 

2 Projectaanpak  

Het project bestaat uit een vijftal fasen met per fase een duidelijk afgeba-

kend resultaat. Uitgangspunt is dat belanghebbenden in een zorgvuldig om-

gevingsproces betrokken worden.  

 

Onderstaand is de projectaanpak weergegeven en is te zien welke stappen in 

fase 1 en 2 genomen zijn. Fase 1 is met het collegebesluit van 17 november 

2020 afgerond. Onder punt 3 is een korte terugblik over fase 1 opgenomen. 

 

 

 

  



3 Korte terugblik fase 1 en collegebesluit 17 november 2020 

In de periode eind 2019 - eind 2020 is fase 1 van het project met de vol-

gende doelstellingen doorlopen: 

 

 het verkennen van de technische en ruimtelijke mogelijkheden voor de 

realisering van windturbines in Parkstad-Zuid; 

 het verkennen van randvoorwaarden en uitgangspunten die voor omwo-

nenden belangrijk zijn voor de wijze waarop zij maximaal kunnen profite-

ren van windenergie; 

 één of meerdere zoekgebieden in Parkstad-Zuid aan te wijzen waarin uit-

eindelijk tot realisatie haalbare windenergieprojecten kan worden geko-

men.  

 

In november 2019 organiseerden de gemeenten een startbijeenkomst waarin 

de omgeving en geïnteresseerden voor de eerste keer over de plannen zijn 

geïnformeerd. Naar aanleiding van de startbijeenkomst hebben circa 50 per-

sonen aangegeven om mee te willen denken over het vervolg van het project 

en een rol te willen spelen bij het adviseren van de gemeentebesturen over 

de aanpak. In twee bijeenkomsten is meegedacht over de thema’s ‘voordeel 

en proces’ en ‘omgevingseffecten en locaties’.  

 

In december 2020 hebben de gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld 

besloten om via een marktuitvraag zowel marktpartijen als energie-coöpera-

ties uit te nodigen om één of meerdere haalbare en uitvoerbare projectplan-

nen voor de realisering van 4-8 windturbines in het gebied Parkstad-Zuid in 

te dienen. De zoekgebieden, randvoorwaarden en uitgangspunten over onder 

meer landschappelijke inpassing , financiële participatie en procesparticipatie 

waaraan projectplannen moeten voldoen zijn mede op basis van input van de 

omgeving opgesteld. Deze zijn eveneens in december 2020, in het zelfde be-

sluit, door de Raden van Simpelveld en Kerkrade en het college van B&W in 

Heerlen (collegebesluit 17 november 2020) vastgesteld. Uw raad is over de 

voortgang van het project meerdere keren geïnformeerd middels raadsinfor-

matiebrieven en gezamenlijke Raadsinformatiebijeenkomsten. 

 

4 Doelstelling en procesverloop fase 2 

Op basis van het collegebesluit van november 2020 is fase 2 gestart.  

 

Doel van fase 2 is om via een marktconsultatie initiatiefnemers uit te nodigen 

om met één of meerdere haalbare en uitvoerbare projectvoorstellen voor 4-8 

turbines te komen. Deze voorstellen moeten voldoen aan de randvoorwaar-

den en uitgangspunten die de Raden in hun besluit van december 2020 heb-

ben vastgesteld en middels een zorgvuldig participatieproces met belangheb-

benden tot stand komen. In het hierna volgende afbeelding is de procesaan-

pak van fase 2 weergegeven: 
  



 

 
 

Informatiebijeenkomst januari en instellen onafhankelijk deskundigenpanel 

Begin 2021 is fase 2 gestart met een (online) informatiebijeenkomst op 28 

januari 2021. Hiervoor zijn alle bedrijven en ca. 19.000 huishoudens in Heer-

len-Zuid, Kerkrade-West en Simpelveld uitgenodigd. De digitale bijeenkomst 

trok ca. 350  ingelogde geïnteresseerden. De processtappen voor fase 2 zijn 

tijdens deze informatiebijeenkomst toegelicht. Vervolgens is een onafhanke-

lijk deskundigenpanel ingesteld met experts op het gebied van omgevings-

participatie, financiën en ruimtelijk/landschappelijke inpassing. Door het des-

kundigenpanel is een beoordelingskader opgesteld. Binnen dit kader zijn  de 

randvoorwaarden zoals die door uw raad in december 2020 zijn vastgesteld 

vertaald naar beoordelingscriteria op het gebied van participatie, financiën en 

ruimtelijke inpassing (zie Bijlage 2 voor Beoordelingskader Windenergie Park-

stad-Zuid). 

 

Marktuitvraag, beoordelingskader en indiening concept projectvoorstellen ini-

tiatiefnemers 

Op 22 februari is het marktuitvraag document inclusief het beoordelingskader 

gepubliceerd. De marktuitvraag is gepubliceerd via verschillende (gemeente-

lijke) kanalen en de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA, de bran-

chevereniging van de windsector). Op 25 februari is een online informatiebij-

eenkomst gehouden voor initiatiefnemers waarna op 15 maart 2021 vijf initi-

atiefnemers een vooraanmelding hebben gedaan bij het projectteam. Vier 

van deze initiatiefnemers hebben op 23 april 2021 hun concept projectplan-

nen ingediend. Het deskundigenpanel heeft deze plannen aan het beoorde-

lingskader getoetst en de initiatiefnemers geadviseerd over verbetering en 

aanscherping van de concept projectvoorstellen.  



 

Input omwonenden t.b.v. concept projectvoorstellen  

Om omwonenden bij het project te betrekken en input op te halen uit de om-

geving hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden in fase 2. Voor een 

door het projectteam Windenergie Parkstad-Zuid gecoördineerde aanpak is in 

overleg met de initiatiefnemers gekozen om te voorkomen dat omwonenden 

door vier losse partijen met elk hun eigen conceptplan benaderd zouden wor-

den. In deze fase zijn daarom twee gezamenlijke (online) bijeenkomsten met 

omwonenden gehouden, te weten op 8 juni (een informatiebijeenkomst om 

plannen toe te lichten) en op 30 juni (een interactieve bijeenkomst om input 

op te halen uit de omgeving). Daarnaast hebben nog diverse online bijeen-

komsten plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers uit de betrokken buur-

ten en de gezamenlijke initiatiefnemers waarbij ook leden van het project-

team aanwezig waren. Met input van omwonenden tijdens deze bijeenkom-

sten hebben de initiatiefnemers hun conceptplannen verder uitgewerkt en 

aangevuld. Op deze manier is de input uit de omgeving meegenomen in de 

projectvoorstellen. Hoewel fysieke bijeenkomsten de voorkeur genoten van 

het projectteam, initiatiefnemers en betrokken omwonenden, was het van-

wege beperkingen door corona helaas alleen mogelijk om online bijeenkom-

sten te organiseren. Ter kennisgeving is informatie over het project gebun-

deld beschikbaar gesteld op www.windenergieparkstad.nl, en zijn circa 550 

geïnteresseerde inwoners periodiek door de gemeenten geïnformeerd via een 

nieuwsbrief per e-mail. 

 

Het voorstel dat nu voorligt is om in te stemmen met verdere uitwerking van 

een gezamenlijk project door de marktpartijen. 

http://www.windenergieparkstad.nl/
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Aan: 

Wethouder C. Claessens (gemeente Heerlen) 

Wethouder D. Schneider (gemeente Kerkrade) 

Wethouder W. Schleijpen (gemeente Simpelveld) 

 

 

 

 

 

Geachte wethouders, 

 

Naar aanleiding van uw verzoek hebben het Coöperatieve Samenwerkingsverband en Statkraft de 

afgelopen weken gezocht naar een samenwerking. 

Bij deze laten we u weten dat we overeenstemming hebben bereikt over de randvoorwaarden van 

een samenwerking tussen het Coöperatieve Samenwerkingsverband en Statkraft. We hebben  

geconcludeerd dat we gezamenlijk een beter windproject kunnen realiseren. 

In deze brief beschrijven we hoe het gezamenlijke projectvoorstel er op hoofdlijnen uit ziet. Tevens 

zijn de twee oorspronkelijke plannen als bijlage bijgevoegd. Het was niet mogelijk om op een 

dergelijke korte termijn te komen tot een volledig geïntegreerd plan, maar door in deze brief de 

hoofdlijnen van het gezamenlijke plan te beschrijven en daarbij te verwijzen naar de twee 

onderliggende plannen, denken we dat we in staat zijn aan u en de gemeenteraden voldoende 

duidelijk te maken hoe ons gezamenlijke plan er uitziet.  

Nu het competitie-element achter ons ligt, zien wij een goede en open samenwerking tussen 

gemeenten enerzijds en het Coöperatieve Samenwerkingsverband en Statkraft anderzijds als een 

cruciaal onderdeel om dit project te laten slagen. Daar zien wij dan ook naar uit en zullen we ons 

voor inzetten! 
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Gezamenlijk plan op hoofdlijnen 
 

Zowel het plan van het Coöperatieve Samenwerkingsverband als van Statkraft volgt qua 

hoofdstukindeling de beoordelingscriteria. In dit plan zullen we dezelfde indeling aanhouden. 

Uitgangspunt bij het samenvoegen van de plannen is geweest om het plan van de hoogst scorende 

partij aan te houden. 

Op basis van deze exercitie zijn we gekomen tot een eigen inkleuring van de beoordelingsmatrix (zie 

onderstaande tabel). Deze stijgt van 87% voor de individuele plannen naar 95% voor het 

samengestelde plan.   

Een belangrijk overkoepelend uitgangspunt is dat beide partijen verdere uitwerking van het plan 

samen met de omgeving willen doen. Dit is dus ook in het gezamenlijke plan een belangrijk 

uitgangspunt. Dit geldt voor zowel de exacte locaties van de windturbines als voor financiële 

aspecten zoals de inrichting van profijtplan en lokaal eigendom. Ook de wijze van communicatie en 

participatie stemmen wij vooraf af met de omgeving. 

 

 
Tabel 1: Gezamenlijke score beoordelingsmatrix 

 

Omgeving 
 

Het Coöperatieve Samenwerkingsverband en Statkraft hebben dezelfde hoge ambitie in 

omgevingsmanagement – namelijk de omgeving zoveel mogelijk te betrekken in voor het project 

belangrijke keuzes. De omgeving zal geïnformeerd worden over alle mogelijkheden en zij zal 

uiteindelijk meebeslissen over dit project. Dit betreft zowel het profijtplan en waar welke 

windturbines zullen komen. Randvoorwaarde daarbij is dat het aantal turbines zich bevindt binnen 
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de doelstelling van de gemeenten (4-8 turbines) en dat het windpark een haalbare business case 

heeft. Dit kan bijvoorbeeld consequenties hebben voor de benodigde omvang van de windturbines. 

Uiteindelijk zullen de plannen worden goedgekeurd door de gemeenteraden van de betrokken 

gemeenten. Beide initiatiefnemers geloven dat een windproject alleen kans heeft om te slagen als 

lokale bewoners binnen de gegeven kaders zelf kunnen meebeslissen.  

 

Stakeholders- en krachtenveldanalyse 

Beide initiatiefnemers hebben een uitgebreide stakeholder- en krachtenveldanalyse opgezet en de 

belangrijkste stakeholders in beeld gebracht. Statkraft scoorde op dit onderdeel iets beter, daarom 

zal hun plan leidend zijn in de verdere gezamenlijke aanpak.  

Er is een heldere aanpak van de thema’s, stakeholder- en krachtenveldanalyse weergeven. De 

stakeholders die wij nu in beeld hebben zijn op pagina 4 van Statkraft’s projectplan (Figuur 2 

Resultaat stakeholderanalyse) weergegeven. De thema’s/krachten zijn na de eerste inhoudelijke 

gesprekken en enquêtes aangevuld. Er volgen nog een aantal gesprekken met bewoners en 

organisaties. Daarom is de krachtenveldanalyse (thema analyse) al weergegeven, maar kan mogelijk 

nog worden aangepast.  

 

Het doel van deze analyse is om eerst een helder overzicht te krijgen van stakeholders en daarna 

belangen in relatie tot het project en (aanverwante) thema’s te onderzoeken. Dit vormt het 

uitgangspunt voor de communicatie- en procesparticipatie aanpak. 

 

In  beide plannen zijn concrete voorstellen gedaan voor benadering van de verschillende 

stakeholders vanuit duidelijk omschreven issues vanaf een zo vroeg mogelijk stadium.  

 

Communicatie- en participatieplan 

De plannen van het Coöperatieve Samenwerkingsverband en Statkraft zijn relatief eenvoudig op 

elkaar af te stemmen. Beider uitgangspunt is om een intensief traject te doorlopen met de 

omwonenden en andere stakeholders, teneinde het draagvlak en de haalbaarheid van iedere 

afzonderlijke locatie te kunnen bepalen. In de omgevingsdialoog worden verder zaken als het 

profijtplan, omgevingsfondsen etc. besproken. 

Statkraft’s stakeholder strategie om een omgevingstafel op te zetten – waarbij afgevaardigden van 

verschillende belangen met elkaar tot een gedragen plan voor een windpark komen - werd door het 

Coöperatieve Samenwerkingsverband omarmt. Op pagina 6 -8 van ons plan is deze strategie in detail 

omschreven.   
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Door een omgevingstafel zorgen we ervoor: 

• dat er rust en ruimte is om na te denken over de te maken keuzes, hier onderling (tussen de 

belanghebbenden) van gedachten over kan worden gewisseld en er in goed overleg 

consensus kan worden bereikt. We verwachten dat het proces ongeveer 1,5 jaar in beslag 

neemt; 

• dat de omgeving een gelijkwaardige gesprekspartner is van de gezamenlijke initiatiefnemers. 

We werken samen toe naar oplossingen. De omgevingstafel ‘windpark Parkstad Zuid’ heeft 

participatieniveau ‘Meebeslissen’; Randvoorwaarde daarbij is dat het aantal turbines zich 

bevindt binnen de doelstelling van de gemeenten (4-8 turbines) en dat het windpark een 

haalbare business case heeft. Dit kan bijvoorbeeld consequenties hebben voor de benodigde 

omvang van de windturbines. 

• dat de keuzes die gemaakt worden door de omgeving en gezamenlijke initiatiefnemers ook 

inzichtelijk zijn voor de gemeenteraad en het college. 

Het doel is om samen te komen tot een door de omgeving breed gedragen plan. Een goed doorlopen 

proces zal ook het besluitvormingsproces binnen de gemeenteraden helpen. 

 

Aandacht voor grensoverschrijdende aspecten 

Voor het criterium ‘grensoverschrijdende aspecten’ zal  Statkraft’s plan leidend zijn. “Het plangebied 

ligt op korte afstand van en grenst zelfs deels aan Duits grondgebied. Wij zijn er ons bewust van dat 

ook stakeholders uit Duitsland betrokken moeten worden bij de ontwikkeling van het windpark. 

Diverse belanghebbenden (zie bijlage 4 van Statkraft’s projectplan) hebben we inmiddels in beeld. 

We willen de Duitse belanghebbenden actief benaderen en in een zo vroeg mogelijk stadium zo 

effectief mogelijk informeren en maximaal betrekken bij de planvorming. We organiseren speciaal 

voor de Duitse belanghebbenden informatiebijeenkomsten. Ook willen we daar waar nodig één-op-

één gesprekken plannen. De belanghebbenden van de operationele Duitse windparken willen we ook 

zo snel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling. Statkraft Duitsland ondersteunt hierbij de 

Nederlandse initiatiefnemers. Voor de volledigheid hebben we een overzicht van mogelijke financiële 

participatie-instrumenten voor de Duitse omgeving als bijlage 5 van Statkraft’s projectplan 

toegevoegd. In hoeverre we deze instrumenten willen inzetten moet in de volgende fase en samen 

met de omgevingstafel besloten worden.” 
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Financiën 
 

Profijtplan 

Voor het gezamenlijke profijtplan is het plan van het Coöperatieve Samenwerkingsverband 

(donkergroene score) van toepassing. Statkraft komt daarmee in de samenwerking in ruime mate 

tegemoet aan het oorspronkelijke profijtplan van de coöperaties. Zie daarvoor hoofdstuk 4.1 van dat 

oorspronkelijke plan, inclusief bijlage 2 van het participatie- en communicatieplan. Hierbij ook een 

korte samenvatting, zoals ook al verwoord in hoofdstuk 4.1: 

“Hieronder staat een korte samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten en elementen.  

 

Aan de voorkant hebben we een aantal stevige uitgangspunten geformuleerd.   

• We willen de algemeen toegepaste gedragscodes en normen overtreffen;  

• Opbrengst-gerelateerde uitkering aan omgevingsfonds; €1,00 per opgewekte 

MWh, het dubbele van de NWEA gedragscode van €0,50/MWh;  

• We gaan voor 90% lokaal coöperatief eigendom en 100% coöperatief 

eigendom. De molens zijn dus 90% in eigendom van de omgeving;  

• Het totaal aan vergoedingen is het grootste 

bestanddeel van het coöperatieve dividend. “ 

 

Belangrijk om op deze plek te vermelden is, dat zowel het plan van het Coöperatieve 

Samenwerkingsverband als dat van Statkraft er vanuit ging dat het profijtplan in samenspraak met de 

omgeving tot stand komt en verder uitgewerkt wordt. Dat geldt dus nadrukkelijk ook voor dit 

gezamenlijke plan. Uiteraard moet de business case wel haalbaar blijven. 

 

Lokaal eigendom  

In het plan van het Coöperatieve Samenwerkingsverband werd uitgegaan van 90% lokaal eigendom 

(60% Heerlen Duurzaam ten behoeve van 30% voor Heerlen en 30% voor Kerkrade en 30% De 

Omslag ten behoeve van 30% voor Simpelveld) en 10% niet-lokaal eigendom van Windunie.  

Door de samenwerking tussen Statkraft (25%) en het Coöperatieve Samenwerkingsverband (75%) 

komt het lokale eigendom tijdens de ontwikkelfase op 67,5%.  

Er is overeengekomen dat bij financial close het Coöperatieve Samenwerkingsverband het aandeel 

van 25% van Statkraft in eigendom kan overnemen tegen een afgesproken prijsmechanisme. 

Daarmee komt het windpark tijdens de bouw- en exploitatiefase voor 90% in lokaal eigendom. 

Daarmee scoort ook het gezamenlijke plan donkergroen op dit beoordelingscriterium. 
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De manier waarop het Coöperatieve Samenwerkingsverband haar deel van de projectontwikkeling 

financiert is te vinden in hoofdstuk 4.2 van het plan van het Coöperatieve Samenwerkingsverband. 

Dit blijft ook in de samenwerking met Statkraft van kracht. Statkraft financiert haar deel van de 

ontwikkeling over de balans, conform de eerste paragraaf van hoofdstuk 3.4 van haar plan.  

 

Coöperatieve ontwikkeling 

In de ontwikkelfase hebben de burgercoöperaties zowel 67,5% van het eigendom als 67,5% van de 

zeggenschap. Daarmee is dit een coöperatieve ontwikkeling waarin de lokale burgercoöperaties door 

hun meerderheid de dienst uitmaken. Hiermee scoort dit gezamenlijke plan lichtgroen op het 

beoordelingscriterium coöperatieve ontwikkeling. 

Ook in de uitvoering van de ontwikkeling is de coöperatieve inbreng het grootst: het project wordt 

getrokken door een projectteam bestaande uit vertegenwoordigers van de vier partners plus 

REScoop Limburg. De contacten met de parkstadgemeenten lopen primair via dit projectteam. Op 

bestuurlijk niveau worden bestuurvertegenwoordigers van de vier contractpartijen aangesteld. 

De algehele projectleiding blijft in de samenwerking bij het Projectbureau van REScoop Limburg, 

vooral vanwege de lokale kennis, de uitvoerende ervaring en algehele expertise. De technische en 

financiële inhoudelijkheid wordt verder ingebracht door de beide partners: Statkraft en Windunie. De 

aspecten rond draagvlak en lokaal eigendom wordt vooral ingebracht door de twee lokale 

(energie)coöperaties.  

 

Financiële uitvoerbaarheid 

Voor wat betreft de financiële uitvoerbaarheid verwijzen we naar hoofdstuk 4.3 van het plan van het 

Coöperatieve Samenwerkingsverband. Dit hoofdstuk had een lichtgroene score die dus ook van 

toepassing is op dit gezamenlijke plan. Voor wat betreft de financiering van het deel van Statkraft 

verwijzen we in aanvulling daarop naar de eerste paragraaf van hoofdstuk 3.4 van het Statkraftplan. 

 

Geen grondspeculatie 

Voor wat betreft het beoordelingscriterium geen grondspeculatie verwijzen we naar hoofdstuk 4.4 

van het plan van het Coöperatieve Samenwerkingsverband. Dit hoofdstuk had een lichtgroene score 

die daarom ook van toepassing is op dit gezamenlijke plan. 
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Uitvoerbaarheid 

Voor wat betreft het beoordelingscriterium uitvoerbaarheid verwijzen we naar hoofdstuk 4.5 van het 

plan van het Coöperatieve Samenwerkingsverband. Dit hoofdstuk had een donkergroene score die 

daarmee ook van toepassing is op dit gezamenlijke plan. Voor zover het over uitvoerbaarheid met 

het oog op beschikbaarheid van gronden gaat, verwijzen we voor de posities die gebaseerd zijn op 

het plan van Statkraft naar tabel 3.6.1 van het plan van Statkraft. 

 

Ruimte 
 

Zoekgebieden en resultaten 

Het plan van Statkraft bevatte 3-4 potentiële posities voor windmolens. Het plan van het 

Coöperatieve Samenwerkingsverband bevatte in basis 4 potentiële windturbineposities, plus een 

terugvaloptie waar maximaal 2 windturbines geplaatst kunnen worden. Sommige van de posities 

waren opgenomen in beide plannen, anderen waren uniek. In zijn totaliteit identificeren we nu 6 

potentiële gebiedjes (zie kaart op volgende pagina) met daarin 7 potentiële windturbineposities, plus 

een terugvaloptie waar twee windturbines zouden passen.  

Het Coöperatieve Samenwerkingsverband en Statkraft vinden afstemming met de omgeving van 

cruciaal belang. Voor de verdere invulling van de plannen zoeken we dus de interactie met de 

omgeving op. Door het toegenomen aantal potentiële locaties in het gecombineerde plan, is het plan 

robuuster geworden voor tegenvallers. 

Locatie A op de kaart, met daarin de ruimte voor 2 potentiële locaties, heeft de hoogste zekerheid en 

de minste risico’s en aandachtspunten. Daarnaast zijn er 5 onderzoekslocaties gedefinieerd (B-F). In 

al die gevallen zijn er serieuze risico’s en aandachtspunten aan te wijzen voor plaatsing van 

windturbines. In de volgende fase moeten deze risico’s en aandachtspunten verder in kaart gebracht 

worden. Waarna samen met de omgevingstafel de beslissing genomen wordt, welke locaties 

uiteindelijk definitief tot ontwikkeling komen. Uiteraard binnen de hierboven genoemde 

randvoorwaarden van 4-8 windturbines en een haalbare business case. 

De terugvaloptie, locatie G met daarin ruimte voor maximaal 2 windturbines, komt in beeld mochten 

er op locatie A uiteindelijk toch onvoorzien nog struikelblokken zijn.    
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Onderstaand in tabel: 

CODE Zoekgebied Benaming 

Quickscan 

Pondera 

Aantal turbines Mate van zekerheid 

A A76 oost  Zoekgebied 1C 2 Hoog 

B Beitel  Zoekgebied 5D 1 Onderzoekslocatie 

C Trilandis Zoekgebied 4A 1 Onderzoekslocatie 

D Willem Sophia  Zoekgebied 3A 1 Onderzoekslocatie 

E Locht Zoekgebied 4D 1 Onderzoekslocatie 

F Avantis Zuid  1 Onderzoekslocatie 

     

G A76 west  Zoekgebied 1D  2 Terugvaloptie  

Tabel 2: zoekgebieden 

 

Figuur 1: kaart potentiële gebiedjes 
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Goede ruimtelijke ordening 

Door de nieuw ontstane samenwerking tussen het Coöperatieve Samenwerkingsverband en Statkraft 

zijn meer en deels overlappende windturbinelocaties in beeld gekomen – namelijk in totaal 7 

onderzoekslocaties die met betrekking tot de goede ruimtelijke ordening haalbaar zijn. Dat is goed 

nieuws om de regionale doelstelling van 4-8 windturbines in Parkstad Zuid te realiseren. Door de 

samenwerking wordt de kans om de regionale doelstelling te halen groter.  

In de kaart (zie vorige pagina) zijn alle onderzoekslocaties in beeld gebracht. De ruimtelijke en 

milieutechnische analyse is in detail in beide plannen te vinden. (In Statkraft’s projectplan vanaf 

pagina 27 en in het projectplan van het Coöperatieve Samenwerkingsverband vanaf pagina 31) 

Op hoofdlijnen willen we alvast een korte uitleg geven over de aanpak van dit criterium en de 

vervolgstappen. Belangrijk is dat het Coöperatieve Samenwerkingsverband en Statkraft beide 

lichtgroen op dit onderwerp scoorden en daarmee hebben laten zien dat alle hier voorliggende 

onderzoekslocaties met betrekking tot de goede ruimtelijke ordening haalbaar zijn.  

“De kansen en belemmeringen voor windenergie hangen samen met technisch-ruimtelijke criteria 

die deels juridisch zijn vastgelegd. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld provinciale verordeningen, 

het handboek risicozonering of de handreiking milieuzonering. In deze fase van het project hebben 

we vooral gekeken of we verwachten dat we kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. In een latere 

fase onderbouwen wij deze verwachtingen met berekeningen en vervolgonderzoek. Ook kijken we 

dan samen met de stakeholders hoe het plan maximaal aanvaardbaar voor de omgeving kan worden 

gerealiseerd.” 

 

Landschap 

Het Coöperatieve Samenwerkingsverband en Statkraft hebben beiden een landschappelijke analyse 

laten uitvoeren door respectievelijk Bureau Verbeek en Oog voor Schoonheid 

Landschapsarchitectuur (OVSL). Deels trokken deze bureaus gelijksoortige conclusies, op andere 

vlakken vullen ze elkaar aan. 

 

Landschap niveau 1: samenhangend regionaal totaalconcept 

Beide plannen gingen uit van aansluiting bij de cultuurhistorische waarden in het gebied dat gevormd 

is door de winning van steenkool. Dit oude energielandschap wordt met de komst van de 

windturbines omgezet naar een nieuw energielandschap. De windturbines symboliseren in feite dat 

de regio de omslag aan het maken is van fossiele brandstoffen (steenkool, symbool uit het verleden) 

naar duurzame energieproductie (wind- en zonne-energie, symbolen van de toekomst). Ook voor dit 

gezamenlijke plan geldt dat dus nadrukkelijk. 
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Daarnaast wordt door de plaatsing van de windturbines de overgang tussen stedelijk gebied en het 

Nationaal Landschap Zuid-Limburg gemarkeerd. Iets wat ook in beide plannen een belangrijke rol 

speelt en ook voor dit gezamenlijk plan nog steeds uitgangspunt is.  

Tot slot wordt aangesloten bij het concept uit het plan van het Coöperatieve Samenwerkingsverband 

waarin de windturbines in Parkstad nadrukkelijk aan de aanwezige industrieterreinen gekoppeld 

worden. Dat vertaalt zich er in doordat we er op in zetten om niet ten westen van de A76, in het 

heuvellandschap, te bouwen en doordat er op verschillende industrieterreinen (Avantis, Trilandis, de 

Beitel en Willem Sophia) windturbinelocaties onderzocht worden. Ondanks dat de windturbines op 

de Beitel en Willem Sophia wat verder weg gelegen zijn van die op Trilandis en Avantis, is er zo toch 

een samenhangend regionaal totaalconcept mogelijk. 

De beide oorspronkelijke plannen scoorden donkergroen op dit aspect en omdat we de concepten 

die daarin geïntroduceerd worden overnemen, denken we ook met dit gezamenlijke plan deze score 

te behalen. 

 

Landschap niveau 2: opstelling windturbines 

Het Statkraft plan ging uit van zwermen van clusters: 

“De keuze om een opstelling los van de al bestaande opstellingen te creëren is een bewuste. De 

bestaande opstellingen kennen namelijk hun eigen vormentaal (Duitse turbines zijn bijvoorbeeld 

altijd van rode banden voorzien, Nederlandse niet), maar ook hun eigen exploitatietermijn. Die 

termijn is al deels verstreken, zeker die van de negen middelgrote turbines ten zuiden van Bocholtz. 

Het zou onverstandig zijn om nu een concept te ontwikkelen waarbij de Duitse turbines worden 

beschouwd als een statisch gegeven. Het concept ‘zwerm van clusters’ is zodanig dat het ook bij het 

saneren of opschalen van de bestaande turbines in Duitsland overeind blijft en zelfs ook voor die 

sanering of opschaling als ‘Leitmotiv’ kan worden gebruikt. 

Het concept ‘zwerm van clusters’ is in die zin uitbreidbaar als er nieuwe (min of meer 

belemmeringsvrije) zoekgebieden voor windenergie worden toegevoegd aan de huidige. Aan de 

Nederlandse kant van de grens lijkt het erop dat die kans zeer gering is, maar wellicht dat er aan de 

Duitse zijde van de grens meer ontwikkelruimte is. Dit is op dit moment nog niet nader onderzocht.  

Nieuwe turbines binnen één of meerdere van de zoekgebieden zullen vanaf grote afstand zichtbaar 

zijn. Doordat zij echter in de nabijheid van al bestaande turbines worden ontwikkeld, is de impact op 

het landschap ter plekke beperkt (de eerste turbine springt het meest in het oog, de turbines die 

daarna volgen minder).” 

We sluiten in dit plan aan bij deze filosofie, waarmee we komen tot een donkergroene score. 

Plaatsing van windturbines in de gebieden A, C, E, F en G vallen onder dit concept en vormen dan 
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zo’n cluster. Daarbij wordt conform het Statkraftplan gebruik gemaakt van min of meer vrije 

opstellingen.  

Naast deze locaties onderzoeken we ook in gebieden B en D plaatsing van windturbines. Zowel in B 

als in D is ruimte voor maximaal 1 windturbine. Mede op basis van de interactie met de omgeving en 

de nadere inventarisering van de risico’s en aandachtspunten voor deze locaties, moet uiteindelijk 

een afweging gemaakt worden welke locaties daadwerkelijk tot ontwikkeling komen. Mochten B en 

D hieruit naar voren komen, dan leunen we sterker op het samenhangend regionaal totaalconcept 

dat onder landschap niveau 1 beschreven is, waarbij windenergie en industrieterreinen consequent 

gekoppeld worden. Dat zou eventueel betekenen dat dit criterium een lichtgroene score laat zien. 

 

Landschap niveau 3: opstelling windturbines 

Voor dit beoordelingscriterium sluiten we grotendeels aan bij het plan van Statkraft (donkergroen) 

en nemen we de volgende tekst op: 

Door te kiezen voor gelijke turbines (met afwijkende dimensies ten opzichte van de bestaande) 

ontstaat meer eenheid binnen de opstelling, los van de aard van die opstelling. In de quickscan is 

uitgegaan van een bandbreedte van turbines met 130 meter ashoogte en 130 meter rotordiameter 

aan de onderkant en turbines met 160 meter ashoogte en 160 meter rotordiameter aan de 

bovenkant. Dit leidt tot een rustig en eenduidig totaalbeeld van zowel elke turbine afzonderlijk als de 

opstelling in zijn geheel. Bovendien is het zo dat grotere rotorbladen rustiger draaien dan kleinere (zij 

kennen een relatief grote visuele rust). Over de uiteindelijke omvang van de turbines zal in 

samenspraak met de omgeving besloten worden. Daarbij geldt een haalbare business case als kader, 

wat kan leiden tot de noodzaak van grotere windturbines dan hierboven genoemd. 

 

Landschap niveau 4: zorgvuldige inpassing van de windturbines in de omgeving met 

oog voor detail en ruimte 

Voor dit beoordelingscriterium sluiten we aan bij het plan van het Coöperatieve 

Samenwerkingsverband (donkergroen). Daarin is per locatie aandacht voor inpassing in het 

ontvangende landschap. Zie bijlage 4, pagina 74 t/m 77. Ook voor de uiteindelijke locaties waarvoor 

zo’n analyse nog niet is uitgevoerd, zal een dergelijke inpassing in het ontvangende landschap 

verzorgd worden.  
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We hopen dat we met dit plan op hoofdlijnen, op basis van de onderliggende plannen, een goede 

onderbouwing hebben kunnen geven voor de wijze waarop wij de ontwikkeling van windenergie in 

Parkstad-Zuid voor ons zien. Onze belangrijkste gezamenlijke uitgangspunt is om het samen met de 

omgeving te doen en te zorgen dat de revenuen maximaal in de omgeving landen. Wij denken dat 

dat met dit gezamenlijke plan gelukt is. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het Coöperatieve Samenwerkingsverband en Statkraft 

 

 

Coöperatie Heerlen Duurzaam   Energie coöperatie De Omslag   

 

 

Chris Baltus     Wim Cranen   

Voorzitter     Voorzitter   
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