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1. Conclusies werksessie 1:

Voordeel



• Noodzaak lokale duurzame energie-opwek breed gedragen.

• Behoefte aan eenduidige en betrouwbare informatievoorziening.

• Betrekken inwoners en omgeving vanaf begin zeer belangrijk.

• Eerlijke/ reële verdeling lusten en lasten:

- Wie meer last heeft profiteert meer.

- Iedereen moet kunnen meeprofiteren, ook mensen met een kleine 
portemonnee.

Algemene conclusies werksessie 1



• Minder globale (en daarmee lokale) opwarming van het klimaat.

• Gezondheid: reductie CO2 en schonere lucht (let op: zorgen over 

lokale gezondheid). 

• Ontstaan van de mogelijkheid van lokale opslag van energie 

(bijvoorbeeld met behulp van waterstof).

• Constante opwek van energie (als het waait, exclusief storingen).

• Bij voldoende duurzame opwek lijkt geen kernenergie nodig. 

• Financieel

Conclusies voordelen duurzame energie-opwek



• Aandeelhouderschap 

• Opbrengst ten goede laten komen aan voorzieningen in de buurt 

(zowel individueel als collectief).

• Kostenvoordeel op langere termijn (gunstig effect op 

energiekosten).

• Onafhankelijke energie-opwek (behoud opbrengst in de regio).

Conclusies financieel voordeel (varianten)



Conclusies lokaal investeren (varianten)?

• Lokaal eigenaarschap met zeggenschap (bijvoorbeeld via een 

coöperatie).

• Lokaal eigenaarschap met aandelenuitgifte waarbij iedereen kan 

meedoen.

• Gemeente als eigenaar van windmolens (bijvoorbeeld eigen 

gemeentelijk energiebedrijf).

• Eigen energiemaatschappij oprichten.



Aanvullende suggesties/ aandachtpunten 

• Gezondheid

• Leren van goede voorbeelden.

• Aandacht voor landschap- en omgevingseffecten. 

• Technische haalbaarheid.

• Vervolgproces → bredere betrokkenheid inwoners en bedrijven?

• Het belang van minimaal 50% lokaal eigendom (Klimaatakkoord).

• Etc.



2. Conclusies werksessie 2: 

Locaties en omgevingseffecten



Uitgangssituatie



Genoemde afwegingen gebiedsbepaling

• Overlast beperken geluid en slagschaduw.

• Zo veel mogelijk op (bestaande) bedrijventerreinen en langs snelwegen.

• Lijnopstelling dan wel clustering.

• Geografische verspreiding om lasten eerlijk te verdelen.

• Niet in natuurgebieden.

• Aansluiten op Duitse molens.

• Heersende windrichting.

• Beschikbare vrije ruimte.

• Kwetsbare objecten.



Samenvatting kansrijke gebieden werksessie 2



• Rondom A76 ter hoogte van Avantis.

• Aansluiten bij Duitse windmolens.

• Lijnopstelling langs A76.

• Op bedrijventerrein Avantis is nog ruimte.

• Mensen uit Heerlen en Kerkrade minste 
last, wel extra belasting mensen uit 
Simpelveld en Bocholtz.

Conclusies deelgebied 1



• Rondom A76 ter hoogte van de Beitel.

• Lijnopstelling

• Ruimte aan kant Beitel.

• Belasting Natuurgebieden.

• Belasting burgers Simpelveld.

Conclusies deelgebied 2



• Zuidrand bedrijventerrein Willem- Sophia.

• Bedrijventerrein ruimte voorhanden.

• Geografisch verdelen van de lasten.

• Belasting inwoners.

Conclusies deelgebied 3



• Rondom Stadsautoweg N281.

• Lijnelement.

• Weinig kwetsbare objecten.

• Voldoende ruimte.

• Aansluiten bij Duitse windmolens.

• Actuele ontwikkelingen bedrijventerrein. 

Conclusies deelgebied 4



• Bedrijventerrein De Beitel.

• Clustering

• Weinig kwetsbare objecten.

Conclusies deelgebied 5
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