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1. Inleiding
Waarom windenergie?
Nederland heeft een opgave om de CO 2 uitstoot drastisch te reduceren en sluit op dit
moment een klimaatakkoord met allerlei partijen, waaronder gemeenten, om dit handen en
voeten te geven. Wind op zee, aanpak industrie en landbouw zijn onderdeel van het
klimaatakkoord naast dichterbij huis het aardgasvrij maken van wijken en lokale opwek van
elektriciteit. Ook de gemeente Sittard-Geleen moet hieraan bijdragen. Zij vindt het ook
belangrijk invulling te geven aan die energieopgave en het energieverbruik in de gemeente
te verduurzamen. De gemeente Sittard-Geleen heeft zich tot doel gesteld om in 2020 20%
van het energieverbruik in de gemeente op te wekken met duurzame energiebronnen.
In de gemeente gebeuren al veel goede dingen zoals de inzet van zonne-energie en Het
Groene Net, het duurzaam warmtenetwerk waarbij restwarmte van de Biomassacentrale en
Chemelot wordt gebruikt om bedrijven en woningen te verwarmen en koelen. Maar er is
meer nodig om de doelstellingen te halen. Daarom wil de gemeente ook
windenergieprojecten mogelijk maken in de gemeente. De gemeente Sittard-Geleen heeft in
2018 samen met de Provincie Limburg en ontwikkelaar ENGIE Energie Nederland een
intentieovereenkomst getekend. Hierin spreken de partijen het voornemen uit om op
bedrijventerrein Holtum-Noord een klein windmolenpark van drie windmolens te realiseren.
ENGIE onderzoekt momenteel de haalbaarheid van het windpark en omgevingsmanager
Mirjam Roorda-Knape onderzoekt in de komende periode samen met betrokkenen, inwoners
maar bijvoorbeeld ook energiecoöperaties, hoe het proces vorm kan krijgen.
Waarom op Holtum-Noord?
Er gebeurt veel in dit gebied, dat ontgaat ons niet. We willen de ontwikkelingen in het gebied
zo acceptabel mogelijk maken voor de omgeving. Voor windenergie heeft de gemeente
Sittard-Geleen in haar omgevingsvisie 2016 aangegeven waar zij windenergie wenselijk
vindt. Dit sluit aan bij de gedachte van het POL waarin voorkeursgebieden voor windenergie
zijn benoemd, naast uitsluitingsgebieden en overige gebieden waar wind ook mogelijk is.
Voorkeursgebieden zijn die gebieden die zich het beste lenen voor plaatsing van de huidige
types windturbines, zoals grotere industrieterreinen en ontwikkelingsgebieden voor
veehouderij en glastuinbouw. Uitsluitingsgebieden zijn bijvoorbeeld Het Nationaal Landschap
Zuid-Limburg, Natura2000 gebieden en het winterbed van de Maas. Aanvullend zijn er
milieunormen van toepassing die tot uitsluiting van gebieden leiden, onder andere ten
aanzien van geluidhinder. Bij gebieden in de ruimere omgeving van vogelrichtlijngebieden of
gebieden aangewezen voor vleermuizen dient altijd onderzoek plaats te vinden naar
mogelijke aanvaringsslachtoffers.
In de gemeente Sittard-Geleen zijn de grote bedrijventerreinen (Chemelot, Nedcar,
Bedrijvenpark Fortuna, Sittard-Noord, Holtum-Noord) voorkeursgebieden. Binnen SittardGeleen zijn meerdere voorkeursgebieden onderzocht. Bedrijventerrein Holtum-Noord is
daarbij als geschikte locatie naar voren gekomen. Chemelot viel af vanwege

veiligheidsissues, Bedrijvenpark Fortuna vanwege beperkingen door spoor en bebouwing,
Nedcar door terugtrekken toenmalige eigenaar (Mitsubishi).
De gemeente heeft de intentie in de toekomst de geschiktheid van andere locaties te
onderzoeken. Dit om verdere invulling te geven aan de energieopgave van de gemeente.
Stelt de gemeente eisen aan een ontwikkeling hier?
De gemeente Sittard-Geleen stelt voorwaarden aan een windpark op bedrijventerrein
Holtum-Noord. Uiteraard moeten de windmolens voldoen aan alle wettelijke eisen.
Daarnaast moet het windpark voordeel opleveren voor direct omwonenden. Dit kan
bijvoorbeeld door het financieel participeren, instellen omgevingsfonds of korting op de
energierekening. Hoe deze participatie vorm te geven bepalen we graag samen met u.
Proces en waarom dit gesprek?
Dat de molens er komen staat vast en de locatie ook. We willen met u in gesprek over wat
deze ontwikkeling voor u betekent en over hoe we dit voor u zo aangenaam mogelijk kunnen
maken (bijvoorbeeld profiteren, wenselijkheid mitigerende maatregelen) . In het verleden is
de omgeving wellicht niet voldoende betrokken, maar we vinden het nu belangrijk dit proces
zorgvuldig en met respect voor en met onze omgeving te doorlopen, Dat betekent dat we
betrokkenen graag actief informeren, willen horen en (waar mogelijk) betrekken.
Omgevingsmanager Mirjam Roorda-Knape onderzoekt in de komende periode samen met
betrokkenen, inwoners maar bijvoorbeeld ook energiecoöperaties, hoe dit proces vorm kan
krijgen. Dit dorpsgesprek is onderdeel van dit proces.
Uit gesprekken met diverse dorpsplatforms die al gevoerd zijn blijkt een grote
informatiebehoefte. We voorzien daarom nu al dat een aantal themasessies voor de zomer
plaats gaan vinden om informatie over bijvoorbeeld geluid en slagschaduw als gevolg van
het windpark met u te delen en een excursie naar een ander windpark te organiseren. Maar
wij horen graag vanavond van u of u dit ook wenst of andere ideeën heeft.
Allereerst moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Dat is het moment waarop inwoners
en raad ook nog aan zet zijn. De plannen moeten daarna een vergunningstraject doorlopen.
Een vergunningaanvraag wordt in de loop van dit jaar verwacht. Ook hier is formeel inspraak
in geregeld door middel van zienswijzen. Besluitvorming hierover is volgend jaar voorzien.
Daadwerkelijke bouw volgt dan 1 à 2 jaar daarna (2021-2022).

2. Project Windpark Holtum-Noord
Meer informatie over het project zoals besproken tijdens de dorpsgesprekken vindt u in de
infosheet.

3. Ronde 1 van 1 – start 19.00u
Proces
 Opgemerkt wordt dat de pas op de plaats die de gemeente nu maakt in dit traject
mede resultaat is van de gesprekken met de dorpsplatforms. De wethouder beaamt
dit.
 In Born Actueel stond een artikel naar aanleiding van de door het GOB gestelde
verhelderingsvragen. Is de komst van het windpark een principebesluit? Nee, er ligt
een intentieovereenkomst maar er moet nog een vergunning worden verleend en het
bestemmingsplan moet nog worden aangepast.
 In stukken van 2007 werd al gesproken over windenergie op Holtum-Noord.





VDL Nedcar is afgevallen omdat Mitsubishi zich in 2014 heeft teruggetrokken. Kan dit
opnieuw worden onderzocht? Ja, deze gesprekken worden opnieuw opgestart om
aanvullende locaties voor windmolens te vinden.
Komt er hier ook een onafhankelijk windpanel zoals dat er bij het traject in MiddenLimburg is geweest? In Midden-Limburg ging het om een keuze tussen verschillende
projecten, dat is hier niet aan de orde. Daarom is een onafhankelijk windpanel hier
niet passend.

Informatie over windmolens




















Is er een omgevingsvergunning nodig? Ja.
Engie heeft vorig jaar uitgesproken dat de meest zuidelijke molen niet geplaatst zou
kunnen worden omdat die over het kanaal zou draaien, klopt dat? De meest
zuidelijke molen stond in een eerdere fase inderdaad op het schiereiland waar de
kolenoverslag is geweest en dat bleek niet haalbaar omdat de molens niet over het
water mogen draaien.
Wat is de tiphoogte van de molens? Maximaal 220 meter.
Waar gaat de gewonnen energie straks heen? Naar Holtum, onder de grond door.
Kan de gemeente eigenaren van bedrijven niet verplichten om zonnepanelen op hun
panden te plaatsen? Eén windmolen produceert net zo veel energie als 20
voetbalvelden zonnepanelen. Leyen heeft al 30 voetbalvelden, waarom is dat dan
geen alternatief? Waarom is gekozen voor deze windmolens als er ook een
businesscase is voor zonne-energie? Met zonne-energie alleen kan niet aan de
energiebehoefte worden voldaan. Windmolens zijn evengoed nodig. En zelfs dat lukt
niet alleen met de drie molens die nu op Holtum-Noord zijn gepland.
Kan meer inzicht worden gegeven in de verhouding zonne-energie en windenergie
die nodig is in de gemeente? Ja, we brengen dit in beeld.
Er wordt meer windenergie op zee opgewekt. Kan de opbrengst daarvan worden
afgetrokken van wat de gemeentes moeten produceren? Nee, energieopwekking op
land is evengoed nodig. Sittard-Geleen stelt zich als doel 9 petajoule op te wekken
om zo volledig aan de eigen energiebehoefte te kunnen voorzien.
Waarom worden de molens niet op het hoogste punt geplaatst, bijvoorbeeld op de
Kollenberg? Helaas mag dat niet omdat de Kollenberg deel uit maakt van het
nationaal landschap. Waarom staan de Duitse molens daar dan wel? Omdat in
Duitsland andere regels gelden voor het plaatsen van windmolens.
Hoe kan het dat in Duitsland gas als ‘groen alternatief’ wordt geboden? Omdat in
Duitsland nog heel veel bruinkool wordt gestookt. Dan is gas inderdaad een groener
alternatief. Dat neemt niet weg dat windenergie nog veel groener is.
Waarom mogen de molens niet draaien over het water van Rijkswaterstaat en wel
over het water van de gemeente? Dat heeft te maken met de verstoring die de
molens opleveren voor de radars van schepen op het kanaal. In de haven zelf wordt
gewoon op zicht gevaren en bestaat dus geen risico dat de molens radars verstoren.
De berekening van de opbrengst van de windmolens in relatie tot het aantal
huishoudens moet duidelijker worden gemaakt. Op Holtum-Noord zijn 3 windturbines
gepland van 4,2 MW. Dat staat gelijk aan het verbruik van ca. 10.000 huishoudens.
Wat zijn de geluidsnormen voor windmolens en hoe wordt omgegaan met het verschil
in omgevingsgeluid tussen dag en nacht? Wij maken ons zorgen over het effect van
de oostenwind op het open veld, gaan we de molens dan toch horen? Wordt
gemeten ter plekke waar de bewoners wonen of in algemene zin? De geluidsnorm

voor windmolens is 47 dB overdag en 41 dB in de nacht op de gevel van een woning.
Schipperskerk is gelegen op ca 1300 m van de meest zuidelijke (dichtstbijzijnde)
molen. Er zal geen geluid van de molens waarneembaar zijn ter plaatse van
Schipperskerk.

Effecten komst windmolens
 Waarom kiest de gemeente voor zo’n drukke plaats om de windmolens te plaatsen
als de energie niet op deze plek wordt gebruikt? In het POL van de Provincie Limburg
is aangegeven waar geen windmolens mogen komen. Daarmee is een groot deel van
de gemeente Sittard-Geleen uitgesloten. Ook zijn er voorkeursgebieden opgenomen,
waaronder industrieterrein Holtum-Noord. Deze gebieden zijn overgenomen in de
Omgevingsvisie 2016 van de gemeente Sittard-Geleen.
 Het merendeel van de bewoners is tegen de komst van de windmolens. Wij maken
ons zorgen over onze gezondheid en de geluidsoverlast van de windmolens. Wat
gaan onze bestuurders hier mee doen? Gaan ze het tegenhouden of gaan ze het
gewoon doorzetten?
 Wij vinden het landschapsvervuiling. We hadden hier mooie natuur maar alles wordt
volgebouwd. Ook worden er bomen omgezaagd die heel veel Co2 uit de lucht halen.
 Er worden ons twee grote projecten opgedrongen op een klein oppervlak: de
grindmaas en dit windmolenpark. De industrie komt steeds dichterbij terwijl wij
hadden gekozen voor wonen in een groene omgeving. We maken ons ook zorgen
om de waarde van onze woning. Wanneer gaat de gemeente eens aan de mensen in
de omgeving denken?
 Wat zien we straks van de molens? De impressie die nu wordt getoond kan op 23
mei worden aangevuld met andere zichtpunten. Er is dan een expert aanwezig die dit
live kan instellen voor zover er beelden beschikbaar zijn op Google Streetview.
Kunnen hier actuele foto’s voor worden gebruikt? De gemeente gaat na of dit
mogelijk is en zal indien mogelijk ervoor zorgen dat deze bij de themabijeenkomst op
23 mei a.s. beschikbaar zijn.
 De leefbaarheid staat onder druk.
 Hoe zit het met het geluid van de windmolens? De afstand vanuit Schipperskerk tot
de meest zuidelijke molen is ruim 1300 meter. U zult er op deze afstand niks van
horen. Binnenkort komen de onderzoeken beschikbaar, waaronder ook het
onderzoek over geluid. Daarin kunt u het zelf teruglezen. Bovendien kan men op 23
mei in gesprek met een geluidsexpert hierover. Welke stappen gaat de gemeente
ondernemen op het moment dat de geluidsnorm wordt overschreden? Als niet aan de
geluidsnormen wordt voldaan, kan er geen vergunning worden afgegeven. De norm
moet behaald worden op de dichtstbijzijnde woningen. Die staan op circa 400 meter.
Er zit dus nog een verschil van 900 meter tussen plaats van de maximale
geluidsbelasting en de woning in Schipperskerk. Hoe gaat de gemeente handhaven
als de geluidsnorm alsnog wordt overschreden? Hoe voorkomen we dat de gemeente
zich straks gaat verschuilen achter de normen? Het is zeer onwaarschijnlijk dat de
geluidsnormen ter plaatse van Schipperskerk worden overschreden. In algemene zin
geldt dat bij het overschrijden van geluidsnormen Engie maatregelen aan de bron
moet nemen.
 Krijgen we straks planschade vergoed als onze woning straks minder waard wordt?
Bij de wijziging van een bestemmingsplan kunnen omwonenden altijd een beroep
doen op planschade. Dit is wettelijk geregeld. Een dergelijke planschadeclaim zal
worden beoordeeld door een onafhankelijk bureau. De gemeente gaat een










planschadeovereenkomst aan met initiatiefnemer waarbij planschade wordt verlegd
naar initiatiefnemer. Indien een planschade wordt toegekend zal die voor rekening
zijn van initiatiefnemer.
Is de technische en ruimtelijke onderbouwing uitgewerkt? Ja, die wordt in de loop van
deze maand beschikbaar gesteld via de website.
Is het profijtplan klaar? Nee, wij vinden het belangrijk dat samen met u uit te denken
zodat u optimaal kunt profiteren van de molens. Op 23 mei staan we ook stil bij de
mogelijkheden voor profijt en participatie.
Kan er ook inzicht worden gegeven in de waardevermindering van woningen en
eventuele compensatie? Ja, hieraan wordt tijdens de themabijeenkomst op 23 mei
aandacht besteed.
Recreatie en natuur in dit gebied hebben ook te lijden onder de komst van de molens.
Uit Duits onderzoek blijkt dat er ook veel insecten sterven door windmolens.
De gemeente heeft nog wel wat goed te maken met dit dorp.

