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Betreft: Ter visie gelegd beleid Grootschalige Energieopwekking 

Voerendaal, 28 januari 2021 

Bijlage: Toelichting 

 

Geacht College, 

 

Energiecoöperatie ‘De Omslag’ u.a. heeft kennis genomen van het ter visie gelegd beleid ten 

aanzien van grootschalige energieopwekking. 

Wij zien het als onze maatschappelijke taak daar onze zienswijze op te geven. 

Opgemerkt moet worden dat ‘De Omslag’ betrokkene is omdat we zelf een 100% cooperatief 

project willen ontwikkelen en inmiddels met de ontwikkelaars van twee van de drie andere 

projecten gesprekken voeren over een 50% eigendoms-participatie.  

 

In deze brief geven we onze belangrijkste voorstellen voor verbetering van het voorgestelde 

beleid. Een toelichting op onze voorstellen kan gevonden worden in bijgaande beoordeling, 

waarin we onze visie nader hebben onderbouwd. 

 

We merken op dat het regionaal afwegingskader Parkstad dateert van vóór het klimaatakkoord. 

Het is dus bijzonder belangrijk, zelfs noodzakelijk, dat de nadere regels van Voerendaal de 

ontstane lacune opvullen. Voerendaal kan alleen dán tegemoet komen aan het landelijke beleid.  

 

In dat licht beschouwd schieten de nadere regels ons inziens op de volgende punten te kort: 

 

Participatie 

In de nadere regels is slechts één zin opgenomen over participatie. Daarmee wordt absoluut 

onvoldoende inhoud gegeven aan twee hoofdpunten van het klimaatakkoord: participatie en 

draagvlak. Met die éne zin krijgt de burger van Voerendaal echt onvoldoende houvast en 

zekerheid bij de afwegingen die te maken zijn tussen het belang van de ondernemer en het belang 

van hemzelf en ons allemaal. Naar onze mening kan ook ‘actief omgevingsmanagement’ zonder 

nadere aanwijzing onvoldoende worden gegarandeerd/afgedwongen. Wij zien daardoor enorme 

risiko’s ontstaan voor draagvlak, aktieve burgerparticipatie en behoud van het landschap. 

 

 

 

 

 

 

Energiecoöperatie De Omslag u.a. 

Bergseweg 18 

6367HB Voerendaal  

 

Tel: (045) – 575 28 98 

Email: info@deomslag.org 

 
KvK: 73289914  

Rabobank: NL87 RABO 033 636 5195  

BTW: NL8594.41.696.B01  

 

 



 

 
 

Wij verzoeken u daarom ‘participatie’ stevig te verankeren in het Voerendaalse beleid.  

Dat kan eenvoudig door Hoofdstuk 2 van de concept RES Noord en Midden Limburg integraal 

over te nemen.  

 

Wij kunnen ons overigens voorstellen dat u met de vier voorliggende projecten ervaring wilt 

opbouwen en het beleid ‘on the go’ wil ontwikkelen. Dat zou wat ons betreft alleen kunnen als 

draagvlak en participatie voorwaardelijk is, zoals beschreven in genoemd Hoofdstuk 2 . 

 

Coöperatief Eigendom. 

Lokaal eigendom is bij voorkeur te realiseren in de vorm van coöperatief eigendom. 

Zo wordt voorkomen dat geld uit de regio vloeit. Tevens is dan verzekerd dat opbrengsten uit de 

installaties zo veel als mogelijk gesocialiseerd worden en ten goede komen aan de omgeving. 

Wij verzoeken u daarom voor een ontwikkeling als voorwaarde op te nemen dat elk project voor 

minimaal 50% in coöperatief eigendom moet zijn en dat een coöperatie het Charter van de ICA 

voor coöperatief ondernemen moet onderschrijven. 

 

Grondspeculatie 

In onze gemeente hebben we te maken met een bijzonder waardevol, deels beschermd en 

kwetsbaar Een landschap waar we als gemeenschap heel trots en tegelijk zuinig op zijn.  

Voorkomen moet worden dat met deze grond gespeculeerd kan worden, ten koste van het 

profijtbeginsel of de aantasting van het land(schap). Wij geven daarom sterk in overweging uw 

streefbeelden en wensen op papier te zetten. 

Het ware daarnaast verstandig een afwegingsmodel op te stellen ten aanzien van de installaties, de 

inkleding, de bodemkwaliteit, de grondvergoeding en de vergoeding naar de omgeving.  

Maar ook hier kunnen we ons voortellen dat u ‘on the go’ beleid formuleert, mits draagvlak en 

participatie voorwaardelijk is, zoals beschreven in genoemd Hoofdstuk 2. 

 

Infrastructuur 

We hebben een sterke aanbeveling ten aanzien van de Enexis Infrastructuur 

Zuid Limburg zit ‘op het einde van de draad’. Vooral het middengebied is relatief zwak bekabeld. 

De transitieopgave vergt daarom een uitbreiding van het onderliggende net. Niet voor niets 

hebben de aandeelhouders van Enexis een bedrag van 300-350 miljoen ter beschikking gesteld. 

Een verzwaring van de voorziening in het centrale middengebied zou logisch zijn, door de aanleg 

van een zware ondergrondse lijn vanaf Beersdal, via Ten Esschen, Barrier naar Hulsberg en Beek. 

Een eerste aanzet voor deze uitbreiding zou een kabel naar Barrier moeten zijn. Wat ons betreft is 

deze uitbreiding zelfs voorwaardelijk voor de ambitie van 30 ha zon op land van Voerendaal. 

 

Wij zijn graag tot toelichting bereid. 

Met vriendelijke groet, 

 

EC ‘De Omslag’ u.a. 

De voorzitter,       De secretaris 

 

 

 

 

W. Cranen       W. Fleure 


