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Heerlen, 10 september 2015  
 

Parkstad Limburg: energieneutraal in 2040! 
Acht unanieme raadsbesluiten over kaderstellend energiebeleid 

  
Met het Ambitiedocument Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET 1.0) heeft Parkstad al in 
2014 een realistische ambitie uitgesproken om via energiebesparing en duurzame 
energieopwekking in 2040 energieneutraal te zijn. Vervolgens zijn voor de acht 
Parkstadgemeenten verdiepingsstudies uitgevoerd (PALET 2.0) waarin die kansen specifieker 
zijn gemaakt. De acht gemeenteraden in Parkstad Limburg hebben in mei en juni jl. beide 
documenten unaniem vastgesteld als kaderstellend beleid voor de energietransitie. Op korte 
termijn wordt dit vertaald in een concreet uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaren 
(PALET 3.0) waarvan de voortgang periodiek zal worden gemonitord (PALET 4.0).  
 
Portefeuillehouder PALET van Parkstad, Haico Offermans: “Het kaderstellende beleid voor de 
energietransitie wordt nu vertaald in een uitvoeringsprogramma, waarin elke Parkstadgemeente 
concreet aangeeft met welke projecten zij de komende jaren met maatschappelijke partners, het 
bedrijfsleven en inwoners de kansen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking gaat 
verzilveren. Uiteindelijk gaat het er om dat iedereen van de energietransitie profiteert: van 
woningcorporaties tot industriële bedrijven en van overheid tot inwoners. Dáár zetten we zwaar op in.” 
 
De noodzaak van energietransitie 

De globale samenleving bevindt zich in een tijdperk waarin de fossiele energievoorziening vervangen 
moet worden door alternatieve, duurzame energiebronnen. Niet alleen omdat de voorraad aan 
fossiele brandstoffen eindig is, maar ook omdat de hoge mate van CO2-uitstoot leidt tot een 
opwarming van de aarde met alle negatieve gevolgen van dien. Een grote inspanning om het huidige 
energiegebruik te reduceren en te investeren in duurzame technieken zoals windmolens, 
zonnepanelen en bodemwarmtewisselaars is daarom noodzakelijk. De overheid heeft daarin een 
initiërende rol te vervullen, ook getuige de uitspraak van de rechter in de recente ‘klimaatzaak’. Met 
het Ambitiedocument (PALET 1.0) en de potentiestudies per gemeente (PALET 2.0) nemen Parkstad 
Limburg en de acht Parkstadgemeenten hun verantwoordelijkheid en zijn belangrijke stappen gezet. 
 
Een onderbouwde ambitie 
De Parkstadbestuurders hebben bewust gekozen om een onderbouwde ambitie voor de 
energietransitie te formuleren. Vanuit gefundeerd onderzoek is de huidige energiehuishouding 
geanalyseerd en zijn de kansen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking inzichtelijk 
gemaakt. Bovendien is zorgvuldig gekeken naar de ruimtelijke context van de regio en de 
inpasbaarheid van bijvoorbeeld zonnepanelen en windturbines. Om de energietransitie op een 
ruimtelijk verantwoorde wijze in te bedden in onze stedelijke en landelijke omgeving is regionale 
afstemming noodzakelijk. Het Ambitiedocument (PALET 1.0) brengt in beeld hoe, maar vooral waar 
het mogelijk is om in onze regio het energiegebruik te reduceren en duurzame energie op te wekken. 
De innovatieve aanpak in Parkstad is in het Coalitieakkoord van de provincie Limburg betiteld als 
inspiratiebron en voorbeeldstellend voor andere regio’s. 
 
 



Economische kansen 

Uit de onderzoeken blijkt dat de jaarlijkse energierekening in Parkstad € 500 miljoen bedraagt, 
waarvan de huishoudens alleen al ruim € 200 miljoen voor hun rekening nemen. Liefst 98% van dat 
geld verdwijnt uit de regio en komt niet meer terug. De energietransitie biedt kansen om een deel van 
dat geld in de regio te houden. Gerichte investeringen in energiebesparing en duurzame 
energietechnieken kunnen namelijk directe voordelen opleveren voor zowel de portemonnee van onze 
inwoners als de regionale werkgelegenheid. Aan huis gebonden maatregelen zoals isolatieverbetering 
en de toepassing van duurzame technieken als bodemwarmtewisselaars, kleine windturbines en 
zonnepanelen moeten natuurlijk worden geïnstalleerd en geleverd door het bedrijfsleven. Bij 
gelijkblijvende prijzen zal de energierekening bovendien lager worden. Daarnaast worden de 
mogelijkheden voor een regionaal energiebedrijf verkend om de jaarlijkse uitgaande geldstroom aan 
energiekosten slim in te zetten voor investeringen. 
 
Samen werken aan de uitvoering 
Tot het einde van dit jaar wordt hard gewerkt aan het uitvoeringsprogramma: PALET 3.0. In een 
intensief ‘broedkamer’-proces met de acht Parkstadgemeenten wordt per sector (woningen, publieke 
en commerciële dienstverlening, industrie, verkeer en vervoer) concreet aangegeven welke 
maatregelen op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking de komende vier 
jaren worden ondernomen en welke prestaties worden geleverd. De richtinggevende doelstelling is om 
tot 2020 al 8% van de totale opgave tot 2040 in te vullen. Vanuit deze kwantitatieve ambitie wordt in 
een gezamenlijk proces met de overheden, de maatschappelijke partners (woningcorporaties, 
zorgpartijen en onderwijsinstellingen), het bedrijfsleven (MKB en industrie) en onze inwoners bezien 
wat dit ambitieniveau betekent aan concrete maatregelen en investeringen en welke plekken daarvoor 
in aanmerking (kunnen) komen. Breed draagvlak en een goed georganiseerde samenwerking zijn 
cruciaal om de energietransitie in Parkstad aan te jagen!  
 

 

-------------------------------------------------- einde persbericht --------------------------------------------------- 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
De heer V. Delheij, Programmamanager Ruimte en Mobiliteit Parkstad Limburg, Tel. 045 – 570 01 73. 
Ook kunt u onze website (www.parkstad-limburg.nl, onder ‘ruimte - energietransitie’) raadplegen, de 
documenten kunt u vinden via www.parkstad-limburg.nl, onder ‘publicaties – documenten ruimte’. 
 
Bijlagen:  
- Ambitiedocument Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET 1.0)  
- Potentiestudies per gemeente (PALET 2.0)  
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