
                    

Informatiebrief Windenergie Parkstad Zuid
30 juni 2022

Aan

Raads- en commissieleden van de gemeente Heerlen, Kerkrade en Simpelveld 

Onderwerp

Stand van Zaken Windenergie Parkstad-Zuid en de hieruit voortvloeiende brief naar Gedeputeerde en 
Provinciale Staten van Limburg

Geachte raads- en commissieleden,

In Januari en Februari 2022 hebben uw raden in meerderheid besloten om het coöperatief 
samenwerkingsverband – bestaande uit energiecoöperatie Heerlen Duurzaam, energiecoöperatie De 
Omslag, RESCOOP Limburg, Windunie en Statkraft – een concreet projectplan voor Windenergie 
Parkstad-Zuid uit te laten werken. Met uw besluit kwam de marktuitvraag en daarmee fase 2 van 
Windenergie Parkstad-Zuid ten einde, en mochten de initiatiefnemers bij aanvang van fase 3 aan de 
slag om hun projectplan te concretiseren in opmaat naar een vergunningsaanvraag. Vanwege de 
kandidatuur van de Einstein Telescoop, en het hieruit voort vloeiende verzoek van het College van 
Gedeputeerde Staten om medewerking aan een onderzoek naar de relatie tussen Windenergie 
Parkstad-Zuid en de Einstein Telescoop te verlenen, hebben op 27 januari 2022 vertegenwoordigers 
van het College van Gedeputeerde Staten en portefeuillehouders geconstateerd dat nader onderzoek 
door het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica (Nikhef) parallel zou lopen aan de ontwikkeling 
van Windenergie Parkstad-Zuid. Graag zouden wij u middels dit schrijven over de laatste stand van 
zaken van Windenergie Parkstad-Zuid willen informeren.  

Onderzoek Nikhef
Aan de hand van het onderzoeksvoorstel van Nikhef in het bestuurlijk overleg op 27 januari 2022 is 
ingestemd met het volgende gezamenlijke stappenplan:

Januari/ februari 
2022

Besluitvorming raden over Windenergie Parkstad-Zuid fase 3

28 januari 2022 Eerste overleg Nikhef, initiatiefnemers en ambtelijke vertegenwoordiging 
Q1 2022 Onderzoek Nikhef, fase 1
April 2022 Besluitvorming aanvraag voor het Nationaal Groeifonds i.r.t. Einstein 

Telescoop
Vanaf Q2 2022 Eventueel onderzoek fase 2

Als onderdeel van ‘Onderzoek Nikhef fase 1’ is afgesproken om drie aspecten nader te belichten, 
namelijk de windmolens van Windenergie Parkstad-Zuid als bron van trillingen (de mate van seismiek 
en frequentiebereik), de bodem als medium voor het doorgeven van trillingen (de mate van demping) 
en de impact en mogelijkheden tot mitigeren van trillingen bij de Einstein Telescoop als ontvanger 
(Zie Bijlage 1). Hiermee zou inzichtelijk worden gemaakt welke aanknopingspunten er binnen de 3 
aspecten (bron, medium, ontvanger) zit voor verder onderzoek naar de problematiek en oplossingen 
in de verdere planuitwerkingen.
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De afgelopen maanden is het onmogelijk gebleken om bepaalde eerder noodzakelijk geachte 
informatie te vergaren om tot sluitende conclusies te komen (bijv. eigenschappen fundering 
windturbines en details bodemsamenstelling). Dit heeft in eerste instantie tot vertraging van 
onderzoeksresultaten van Fase 1 geleid en maakt dat, na een vertrouwelijke terugkoppeling van de 
eerste onderzoeksresultaten (18-05-2022), wij Parkstad-gemeenten kunnen concluderen dat geen 
volledig beeld is ontstaan van de relatie tussen Windenergie Parkstad-Zuid en de Einstein Telescoop. 
Onderzoeksresultaten leunen enkel op studies uit 2021 die aantonen dat additionele vormen van 
trillingen nadelig kunnen zijn voor de Einstein Telescoop, zo ook trillingen veroorzaakt door 
windturbines. Dit is al een geruime tijd bekend. Wel bestaat nog altijd onduidelijkheid over de 
mogelijkheid om mitigerende maatregelen te treffen en de precieze samenstelling van de bodem, 
hetgeen nader onderzocht zou moeten worden. Nog belangrijker is dat onbekend is waar de Einstein 
Telescoop precies zou komen, hetgeen de noodzakelijke afstand tot de turbines bepaald, en of de 
Einstein Telescoop überhaupt aan Nederland zal worden toegewezen. Ook is niet duidelijk of 
Windenergie Parkstad-Zuid de kandidatuur van de Einstein Telescoop daadwerkelijk in de weg staat. 
Zonder de vertrouwelijkheid van de onderzoeksresultaten te schaden willen wij met u delen dat deze 
naar onze mening onvolledig zijn en geen solide basis bieden om over de toekomst van Windenergie 
Parkstad-Zuid te besluiten. Op basis van ambtelijke overleggen is duidelijk geworden dat openstaande 
vragen voor een groot deel pas in 2025 beantwoord kunnen worden.

Verzoek tot Financiële Garantstelling Initiatiefnemers
Tijdens het al eerder genoemde bestuurlijk overleg op 27 januari 2022 hebben wij gezamenlijk 
geconcludeerd dat beide projecten naast elkaar zouden moeten kunnen bestaan en dat Windenergie 
Parkstad-Zuid geen vertraging op mag lopen door de kandidatuur van de Einstein Telescoop. In dit 
overleg is eveneens bestuurlijk toegezegd dat, mocht het project Windenergie Parkstad-Zuid door de 
kandidatuur van de Einstein Telescoop schade ondervinden, over compensatie zal worden gesproken. 
Deze handreiking hebben wij als constructief en collegiaal ervaren.  

Op 17 maart j.l. hebben de initiatiefnemers van Windenergie Parkstad-Zuid, gelet op de onvoorziene 
risico’s door de kandidatuur van de Einstein Telescoop, het College van Gedeputeerde Staten 
schriftelijk verzocht om financieel garant te staan voor reeds gemaakte en nog te maken kosten indien 
Windenergie Parkstad-Zuid vanwege de Einstein Telescoop geen of enkel in aangepaste vorm 
doorgang kan vinden. Met concretisering van het projectplan is een bedrag van € 1.600.000,- 
gemoeid. Gelet op de onzekerheid die de kandidatuur van de Einstein Telescoop met zich meebrengt 
voor het windproject willen en kunnen partijen het financiële risico niet dragen. Energiecoöperaties, 
gevormd door proactieve burgers, voelen zich in het bijzonder bezwaard omdat benodigd startkapitaal 
grotendeels onder burgers zou worden verworven. Tegelijkertijd stelt het coöperatief 
samenwerkingsverband dat uitstel van fase 3 schadelijk is voor de uitvoerbaarheid van het project. 
Aflopende SDE subsidies maken de investering steeds minder aantrekkelijk. Ook zal door een verlies 
van momentum het reeds verworven draagvlak eroderen. Dit alles maakt dat het coöperatief 
samenwerkingsverband heeft aangegeven niet verder door te kunnen ontwikkelen tenzij op korte 
termijn een financiële garantstelling wordt geboden. Als Parkstad-gemeenten onderschrijven wij dat 
een dergelijk construct noodzakelijk is om Windenergie Parkstad-Zuid voor de regio te kunnen 
behouden. 

Brief aan Gedeputeerde en Provinciale Staten
Hoewel wij in afwachting zijn van formele besluitvorming vlak voor aanvang van het zomerreces 
hebben meerdere ambtelijke overleggen en een Bestuurlijk Overleg tussen de Parkstad-gemeenten en 
de Provincie op 22 juni jl. de schijn gewekt dat een financiële garantstelling noch enige vorm van 
financiële compensatie aan de orde zal zijn. Ook heeft het College van Gedeputeerde Staten als 
bevoegd gezag aangegeven dat een aanpassing van de Omgevingsverordening Limburg 2021 als 
mogelijk instrument gebruikt gaat worden om Windenergie Parkstad-Zuid onmogelijk te maken, 
hetgeen tijdens de behandeling van de voorjaarsnota op 1 juli a.s. impliciet als nader uit te werken 
voorstel is opgenomen. Dit zou de ontwikkeling van Windenergie Parkstad-Zuid onmogelijk maken.
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Wij voelen ons met betrekking hiertoe genoodzaakt om middels een brief aan de leden van 
Gedeputeerde en Provinciale Staten kenbaar te maken wat een dergelijke besluit voor ons zou 
betekenen (zie Bijlage 2). Windenergie Parkstad-Zuid is cruciaal om onze PALET en RES doelstellingen 
te behalen en zou jaarlijks +/- € 1.500.000,- aan investeringen in de regio teweegbrengen. Ook 
hebben wij tot op heden aanzienlijke kosten gemaakt om Windenergie Parkstad-Zuid van de grond te 
krijgen. Hopelijk beweegt ons schrijven het College van Gedeputeerde Staten ertoe om een financiële 
garantstelling ter beschikking te stellen daar waar naar onze mening Windenergie Parkstad-Zuid en de 
Einstein Telescoop vooralsnog heel goed naast elkaar zouden kunnen bestaan.   

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Casper Gelderblom – portefeuillehouder gemeente Heerlen 
Martin de Beer – portefeuillehouder gemeente Heerlen
René van Drunen – portefeuillehouder gemeente Kerkrade
Wiel Schleijpen – portefeuillehouder gemeente Simpelveld

Bijlage 1. Werkafspraken Onderzoeksfase 1 NIKHEF
Bijlage 2. Brief aan Gedeputeerde en Provinciale Staten



 

 

Einstein Telescope: Onderzoek seismische impact project Windenergie Parkstad-

Zuid  

 

17 januari 2022 

 

 

Aanleiding 

Uit eerder seismisch onderzoek heeft Nikhef vastgesteld dat windmolens seismische 

trillingen veroorzaken als gevolg van de rotatie door de bladen en het bewegen van de 

torens. In relatie tot de mogelijke vestiging van Einstein Telescope vormen deze trillingen 

een grote uitdaging. Uit eerder seismisch onderzoek komt naar voren dat Einstein 

Telescope twee bufferregio’s vraagt rond het zoekgebied. In de eerste bufferregio tot 7 km 

afstand van het zoekgebied moet de bouw van windmolens als zeer onwenselijk worden 

beschouwd. In de tweede bufferregio tot 10 km afstand tot het zoekgebied zou de bouw 

van windmolens onwenselijk kunnen zijn en van betekenisvolle invloed kunnen zijn op de 

metingen.  

 

Over de uitkomsten van dit onderzoek is Nikhef in gesprek getreden met de Provincie 

Limburg en de Ministeries van EZK en OCW. Waar het gaat om windmolens in een zone 

van 7 tot 10 kilometer om het zoekgebied van Einstein Telescope heeft Nikhef 

geconcludeerd, dat het plaatsen van windmolens verenigbaar kan zijn, mits de technische 

uitwerking en impact vooraf zijn onderzocht en de goede samenloop is gebleken. Daarop 

heeft de Provincie Limburg geconstateerd dat het Project Windenergie Parkstad-Zuid in de 

bufferzone tot 10 km van het zoekgebied is gepositioneerd. Daarop hebben GS van 

Limburg 15 december 2021 het DB van de Stadsregio Parkstad Limburg en de colleges 

van Heerlen, Simpelveld en Kerkrade geïnformeerd over de mogelijke interferentie van de 

beoogde kandidatuur voor vestiging van Einstein Telescope met het project Windenergie 

Parkstad-Zuid. In overleg met Nikhef en de Ministeries van EZK en OCW heeft GS van 

Limburg het voorstel gedaan om met inbreng van de deskundigheid van Nikhef nader 

onderzoek te doen naar de relatie tussen het project Windenergie Parkstad-Zuid en de 

ambities ten aanzien van Einstein Telescope. Positieve uitkomsten van dit onderzoek zijn 

wat de ministeries van OCW en EZK en GS van Limburg betreft nodig om te voorkomen 

dat een sterke kandidatuur voor Einstein Telescope onmogelijk wordt gemaakt door de 

realisatie van windmolens in het gebied Parkstad-Zuid. GS van Limburg hebben 

voorgesteld dat Nikhef op korte termijn betrokken wordt bij de verdere uitwerking van de 

plannen voor het project Windenergie Parkstad-Zuid, voor onderzoek naar de technische 

uitwerking en impact. De directie van Nikhef heeft zich bereid verklaard een voorstel te 

doen voor de aanpak van het onderzoek. GS van Limburg hebben PS van Limburg 11 

januari 2022 geïnformeerd. 



 

 

 

Zie ter illustratie ook het onderstaande indicatieve kaartbeeld:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiek-bestuurlijk context voor het onderzoek: 

 Einstein Telescope: Het kabinet maakt naar verwachting in april 2022 bekend voor 

welke bijdragen aan projecten in de tweede ronde geld beschikbaar komt uit het 

Nationaal Groeifonds. Dan zal helder worden of een beschikking komt voor de 

voorbereidingskosten (42 mln.) en een reservering voor 45% van de bouwkosten (870 

mln.) om als Nederland de gastlandpositie te claimen. Een locatiekeuze is 2025 

voorzien met een presentatie van de kandidatuur uiterlijk 2024. 

 Voor het project Windenergie Parkstad-Zuid ligt een raadsvoorstel voor, waarover de 

raden van Heerlen, Kerkrade en Simpelveld in januari of februari een besluit nemen. 

De gemeenten zullen dan ter afronding van een marktuitvraag een besluit nemen over 

het verder concretiseren van een projectplan door initiatiefnemers, dit ter 

voorbereiding op een aanvraag voor een omgevingsvergunning en ruimtelijk besluit in 

de periode 2022 – Q1 2023 (fase 3). 

 

Op 21 december 2021 heeft een vertegenwoordiging van GS van Limburg een eerste 

bestuurlijk overleg gehad met de voorzitter van Parkstad/ burgemeester van Heerlen en de 

verantwoordelijk wethouder van Heerlen. Daarin is de collegebrief van 15 december 

toegelicht. Afgesproken is de komende tijd in overleg te gaan om meer kennis in te winnen 



 

 

en om verdere stappen nader te bepalen. Voor nu beschouwen de colleges van de 

gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld het onderzoek van Nikhef mogelijk als een 

integraal onderdeel van ‘fase 3’, en stellen de colleges dat in deze hoedanigheid het 

onderzoek door Nikhef al dan niet parallel aan het ontwikkelingsproces van Windenergie 

Parkstad-Zuid zou kunnen worden uitgevoerd.  

 

Noot: het huidige planproces, (plan)zoekgebied en de voorziene planinvulling (en 

bandbreedtes daar binnen) van het project Windenergie Parkstad-Zuid worden als geven 

genomen en staan daarmee binnen de context van het onderzoek niet ter discussie.  

 

Voorstel voor de aanpak van het onderzoek 

Centrale opgave voor het seismisch onderzoek is te bepalen wat de voorziene seismische 

impact is van de plannen voor het project Windenergie Parkstad-Zuid op meetkwaliteiten 

van Einstein Telescope? Nikhef stelt een onderzoeksaanpak voor in twee stappen: 

 

Stap 1 – Q1 2022 (te beslissen in januari) 

Dit onderzoek vertrekt op basis van de beschikbare kennis over het zoekgebied en de 

technische invulling van het project Windenergie Parkstad-Zuid. In eerste instantie zal 

bekeken worden wat de seismische impact zou zijn op basis van de bestaande plannen, 

voorziene planuitwerking, voorziene technische invulling, de reeds beschikbare kennis 

over de seismische trillingen van windmolens en de kennis die er is over de impact op de 

detectie van zwaartekrachtsgolven door laserinterferometers. Voor zover de kennis 

ontbreekt (omdat beide projecten in ontwikkeling zijn) zal gewerkt worden met 

bandbreedtes en passende referentiekaders op basis van eerder onderzoek en 

referentieprojecten.  

 

Bronnen voor het onderzoek: 

 Informatie over het zoekgebied voor de windmolens, de voorziene planinvulling en de 

technische uitwerking voor zover bekend (al dan niet in bandbreedtes). Bij de 

technische invulling zijn o.a. de fundering/ verankering, omvang en rotatiesnelheid 

relevant voor de resonantiestructuur van de molens. Dit onderdeel vraagt 

medewerking van de initiatiefnemers en gemeenten; 

 Informatie over de seismische trillingen die worden veroorzaakt door windmolens die 

vergelijkbaar (te maken) zijn met de situatie voor het project Windenergie Parkstad-

Zuid. Hierover zal informatie ingewonnen worden bij leveranciers van windmolens, het 

Ministerie van EZK en KNMI. Naar verwachting kan ook meer informatie geworven 

worden in de regio’s Groningen en Zwarte Woud; 



 

 

 Informatie over de impact van seismische trillingen op de metingen voor de detectie 

van zwaartekrachtgolven en de mogelijkheden tot mitigatie in de opzet van Einstein 

Telescope en huidige kennis van de geologie. Hierover zal informatie gewonnen 

worden binnen het netwerk van onderzoeksinstituten, zoals de informatie die bekend 

is bij het instituut ASTRON (LOFAR-telescoop). 

 

Stap 2 – Vanaf Q2 2022 (te beslissen na stap 1) 

Op basis van de uitkomsten van het eerste beeld (Q1) en indien de principiële 

besluitvorming over beide projecten daar aanleiding toe geven, is Nikhef bereid middelen 

uit het voorbereidende deel van het groeifondsvoorstel toe te wijzen voor nader onderzoek 

in 2022. Dit onderzoek zal kunnen bestaan uit een verdiepend onderzoek en onderzoek 

naar alternatieve technische invulling: 

 Verdiepend onderzoek kan worden uitgevoerd naar de bestaande situatie in Zuid-

Limburg. Daarbij kan de bestaande geologie en de doorwerking van seismische 

trillingen beter in beeld worden gebracht, mede op basis van de seismische stations bij 

Cottessen en Banholt (beschikbaar Q2 2022);  

 Onderzoek naar de invloed van mitigerende technische maatregelen kan worden 

gedaan binnen de opzet van Einstein Telescope (dempen; filteren) en bij de realisatie 

van windmolens (funderingstechnieken los van harde rots; rotatiesnelheid tot 2 Hz). 

 

Indien Provincie Limburg en Parkstad akkoord zijn met de aanpak als hierboven 

beschreven, is het voorstel deze uit te werken in een projectplan. 

 



Einstein Telescope: Onderzoek seismische impact project Windenergie Parkstad-Zuid 

Addendum Werkafspraken invulling onderzoek Stap 1 - Q1 2022 

 

Inleiding 

In het bestuurlijk overleg van 27 januari 2022 hebben een vertegenwoordiging van GS van de 

Provincie Limburg en de wethouders van Heerlen, Kerkrade en Simpelveld geconstateerd dat het 

onderzoek van Nikhef gezien kan worden als een integraal onderdeel van ‘fase 3’ van het project 

Windenergie Parkstad-Zuid. Het onderzoek van Nikhef zal dan ook parallel aan de besluitvorming en 

het ontwikkelingsproces van Windenergie Parkstad-Zuid worden uitgevoerd. Daarmee hoeft het 

onderzoek van Nikhef niet te leiden tot vertraging van het verdere besluitvormings- en 

ontwikkelproces. Tijdens een eerste overleg tussen Nikhef, initiatiefnemers van Windenergie 

Parkstad-Zuid en een ambtelijke vertegenwoordiging vanuit Parkstad en de Provincie Limburg is de 

opzet van het onderzoek besproken en zijn eerste werkafspraken gemaakt over de invulling. 

 

Aanpak 

Stap 1 van het onderzoek is gericht op het vergaren van kennis over het zoekgebied en de technische 

invulling van het project Windenergie Parkstad-Zuid (WPZ). In eerste instantie zal bekeken worden 

wat de seismische impact zou zijn op basis van de bestaande plannen, voorziene planuitwerking, 

voorziene technische invulling, de reeds beschikbare kennis over de seismische trillingen van 

windmolens en de kennis die er is over de impact op de detectie van zwaartekrachtsgolven door 

laserinterferometers als de Einstein Telescope (ET). Voor zover de kennis ontbreekt (omdat beide 

projecten in ontwikkeling zijn) zullen bandbreedtes en passende referentiekaders inzichtelijk worden 

gemaakt op basis van eerder onderzoek en referentieprojecten. Verder zal door de initiatiefnemers 

nader onderzoek worden verricht om meer duidelijkheid over het projectplan te scheppen.   

 

In de aanpak wordt grofweg naar drie aspecten gekeken: 

1. Windmolens van WPZ als bron van trillingen (mate van seismiek en frequentiebereik); 

2. Bodem als medium voor het doorgeven van trillingen (mate van demping); 

3. Impact en mogelijkheden tot mitigeren bij ET als ontvanger (verstorende effecten). 

 

Het onderzoek zal leiden tot een beter beeld van de mogelijke seismische effecten van windmolens in 

het project WPZ op de meetkwaliteiten van de Einstein Telescope. Daarbij wordt ook inzichtelijk 

gemaakt welke aanknopingspunten er binnen de 3 aspecten (bron, medium, ontvanger) zit voor 

verder onderzoek naar de problematiek en oplossingen in de verdere planuitwerkingen.  

 

Noot: in het onderzoek nemen we als vertrekpunt het scenario dat beide projecten tot ontwikkeling 

komen. Beide projecten bevinden zich immers in een stadium dat nog sprake is van keuzes die 

gemaakt moeten worden voordat de plannen definitief bekend zijn en tot realisatie wordt overgegaan. 

De gemeenteraden beslissen in januari/ februari 2022 over het plan WPZ en in april 2022 beslist het 

kabinet over de aanvraag voor het Nationaal Groeifonds voor ET. Ook zal een deel van de informatie 

en de duiding daarvan voor de specifieke situatie altijd tot onzekerheden leiden die ook benoemd 

moeten worden. Denk daarbij aan de definitieve specificaties van windmolens en de nog te bepalen 

exacte locatie voor de Einstein Telescope zoals voorzien in 2023.  

 



Aspecten van het onderzoek in informatiebronnen 

Windmolens als bron van trillingen (mate van seismiek en frequentiebereik): 

- Plangebied WPZ en invulling WPZ 

Bron: kaartmateriaal uit de openbare bronnen en nadere specificatie door initiatiefnemers; 

- Technische specificaties windmolens (rotatiesnelheid; stijfheid rotors; generator massa; stijfheid 

paal; hoogte paal en molen; vermogen; fundering in relatie tot geologie) en mogelijkheden tot 

dempen bij en rond de bron (paal, fundering) 

Bron: informatie leveranciers via Statkraft en nadere concretisering door initiatiefnemers. 

Bodem als medium voor het doorgeven van trillingen (mate van demping): 

- Geologie: opbouw bodem inclusief gelaagdheid, samenstelling lagen en breuklijnen en 

beschikbare kennis over de geleiding van/ weerstand tegen seismische trillingen 

Bron: Nikhef zal informatie werven bij binnen E-TEST, TNO en KNMI en initiatiefnemers zullen 

eigen geologische data verstrekken; 

Impact seismische trillingen en mogelijkheden tot mitigeren (verstorende effecten): 

- Overzicht van actuele kennis over de invloed van seismiek op metingen van laserinterferometers 

en de Einstein Telescope en mogelijkheden tot modelleren 

Bron: wetenschappelijke kennis via netwerk van Nikhef; 

 

Planning 

Januari/ februari 

2022 

 Besluitvorming raden over Windenergie Parkstad-Zuid fase 3 

28 januari 2022  Overleg Nikhef, initiatiefnemers Windenergie Parkstad-Zuid en ambtelijke 

vertegenwoordiging van de Provincie Limburg en Parkstad(gemeenten) 

Q1 2022  Onderzoek fase 1 

- Februari: vergaren bronmateriaal en delen informatie 

- Maart: verwerken bronmateriaal en opleveren concept rapportage 

- April: bespreken uitkomsten met initiatiefnemers en ambtelijk 

- April: bestuurlijk overleg over uitkomsten onderzoek Stap 1 

 

April 2022  Besluitvorming door kabinet over de aanvraag voor het Nationaal Groeifonds 

i.r.t. Einstein Telescoop 

Vanaf Q2 2022   Eventueel onderzoek fase 2 
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