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Aanleg van een groot zonnepark op De Locht, Kerkrade.Afbeelding: Peter Schols 

 

De ambitie van de Parkstadgemeenten om in 2040 energieneutraal te 
zijn, moet wellicht worden bijgesteld. Dat bevestigt wethouder Freed 
Janssen in Landgraaf, die de energietransitie namens de 
Parkstadgemeenten coördineert. 

De gemeenteraden in Parkstad Limburg besloten vijf jaar geleden 
samen dat ze in 2040 energieneutraal willen zijn. Dat wil zeggen: 
evenveel energie in de regio opwekken als er gebruikt wordt. 
Sindsdien is door de gemeenten hard getrokken aan het project 
Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET). Maar het is de vraag of 
die stip aan de horizon tijdig wordt bereikt. Er zijn weinig 
initiatieven voor grootschalige zonneparken en maar twee voor een 
aantal windturbines. In enkele gemeenteraden rijst de vraag of de 
ambitie moet worden bijgesteld. Het college van B&W van Kerkrade 
antwoordde onlangs bevestigend. 



Ook Freed Janssen, wethouder in Landgraaf en coördinerend 
portefeuillehouder energietransitie namens de Parkstadgemeenten, 
is tot die conclusie gekomen. „Onze gemeenteraad staat nog steeds 
achter de ambitie om op enig moment energieneutraal te zijn, maar 
denkt inmiddels dat we 2040 niet gaan halen. We hebben de wind 
tegen.” Vorige maand werd na protesten van omwonenden in 
Landgraaf nog een plan voor een zonnepark geschrapt. 

 
Windmolens bij Bocholtz aan Duitse zijde van de grens. Foto: Peter Schols/MGL 

 
Draagvlak 

De energietransitie is volgens Janssen alleen maar mogelijk met 
draagvlak van de burger. „Het heeft geen enkele zin om, omwille van 
het tempo dat ons is opgelegd, die mensen tegen ons in het harnas 
te jagen. Dan liever nu pas op de plaats maken, om straks twee 
stappen vooruit te kunnen zetten.” 

Janssen duidt de situatie met een metafoor: „We willen nog steeds 
naar Rome, maar we twijfelen over het moment dat we aankomen en 
over de weg ernaartoe. Dus we maken even een pas op de plaats, in 
plaats van drammerig door te denderen. Ik kan me voorstellen dat 
ook andere gemeenteraden in het Zuid-Limburgse hun vraagtekens 
hebben bij het proces dat we op dit moment doorlopen.” 



Waterstof 

Een herbezinning op PALET hoeft volgens Janssen niet te betekenen 
dat 2040 onhaalbaar is. „Over tien jaar beschikken we misschien 
over goedkope groene waterstof, over vijftien jaar is er misschien 
kernenergie. Bovendien, als het vijf jaar later wordt dan 2040, is het 
ook geen ramp. We moeten de ambitie overeind houden, maar de 
realiteit niet uit het oog verliezen. Als we de mensen van ons 
afduwen die we nodig hebben om de energietransitie vorm te geven, 
gaan we het zeker niet redden.” 

 
Het zonnepanelenproject Parkstad heeft veel mensen gestimuleerd om te investeren in 

duurzame energie. Foto: BAS QUAEDVLIEG 

Energiestrategie 

Dat geldt ook voor de Regionale Energie Strategie (RES) waaraan alle 
gemeentes een bijdrage moeten leveren. Uiterlijk 1 juli wordt van de 
zestien Zuid-Limburgse gemeentes een plan verwacht om samen in 
2030 tenminste 1,1 terawattuur duurzame energie op te wekken. 
Janssen: „Ik voel de druk uit Den Haag, maar wat heeft het voor zin 
om aan die druk toe te geven als de mensen die we nodig hebben om 
die energietransitie vorm te geven, dat niet willen? We moeten maar 
in gesprek gaan met Den Haag. Kan het wel allemaal zo snel of is het 
tijd voor herbezinning?” 



 

 

 


