Informatiebrief Windenergie Parkstad Zuid
14 september 2022
Aan
Raads- en commissieleden van de gemeente Heerlen, Kerkrade en Simpelveld
Onderwerp
Zienswijze ontwerp wijziging Omgevingsverordening Limburg

Geachte raads- en commissieleden,
Eind juni hebben wij u geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het project Windenergie
Parkstad-Zuid. In het bijzonder hebben wij aandacht besteed aan de Limburgse kandidatuur voor de
Einstein Telescoop en de gevolgen hiervan voor Windenergie Parkstad-Zuid, hetgeen vanuit de
initiatiefnemers tot een verzoek voor financiële garantstelling door de Provincie Limburg heeft geleid.
Wij hebben meermaals bij het College van Gedeputeerde Staten kenbaar gemaakt dat wij dit verzoek
ondersteunen. Een schriftelijke reactie vanuit het College op dit verzoek alsook onze steunbetuiging,
verzonden op 16 augustus 2022, bevestigt dat de provincie geen ruimte ziet voor een financiële
garantstelling nog enige vorm van compensatie. Om de ontwikkeling van Windenergie Parkstad-Zuid
tot een halt te roepen stelt het College van Gedeputeerde Staten voornemens te zijn om een
aanpassing in de omgevingsverordening door de voeren. Bijgevoegd treft u dit schrijven.
Op 17 juli 2022 heeft de provincie een aanpassing van de Omgevingsverordening Limburg 2014/2021
gepubliceerd, waarin een uitsluitingsgebied voor windturbines is opgenomen in een straal van 10 km
rondom het zoekgebied voor de Einstein Telescoop. Als vervolg op de brief die wij op 29 juni 2022 aan
het College van Gedeputeerde Staten hebben gestuurd, hebben wij (met steun van de
Bestuurscommissie Duurzaamheid Parkstad Limburg) naar aanleiding van de ter visie legging van de
aangepaste Omgevingsverordening Limburg op 2 september jl. een zienswijze ingediend. In deze
zienswijze onderstrepen wij het belang van de kandidatuur van de Einstein Telescoop voor Limburg,
maar benoemen wij ook het belang van windenergie voor het halen van de klimaatdoelstellingen. De
zienswijze richt zich daarom op het openhouden van de mogelijkheid om te onderzoeken of beide
belangrijke projecten naast elkaar kunnen bestaan. Indien de verordening ongewijzigd wordt
vastgesteld, bestaat deze mogelijkheid niet meer. De zienswijze is niet bijgevoegd dan wel openbaar
gemaakt om de Provincie in de gelegenheid te stellen op de zienswijze te kunnen reageren.
De zienswijze zal na behandeling van het onderwerp in de vergadering van PS medio oktober 2022
openbaar zijn.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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