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De gemeente Sittard-Geleen, provincie Limburg en ENGIE Energie Nederland zijn
voornemens om op bedrijventerrein Holtum-Noord een kleinschalig windmolenpark te
realiseren van drie windmolens. De drie partijen hebben hiertoe in 2018 een
intentieovereenkomst getekend.
Om de haalbaarheid van het plan te onderzoeken heeft ENGIE in de voorbije periode een
aantal onderzoeken in het gebied verricht.
Waarom deze onderzoeken?
Bedrijventerrein Holtum-Noord is één van de locaties in de gemeente Sittard-Geleen die als
voorkeursgebied voor windenergie is benoemd in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg en
de Omgevingsvisie Sittard-Geleen. Het huidige bestemmingsplan laat op het bedrijventerrein
echter geen windturbines toe. Om deze te plaatsen moet van het geldende bestemmingsplan
worden afgeweken en een omgevingsvergunning worden verleend.
Deze afwijking wordt onderbouwd met een zogenaamde ruimtelijke onderbouwing, die
namens ontwikkelaar ENGIE is opgesteld en die onderdeel is van de vergunningaanvraag. In
de ruimtelijke onderbouwing is onder andere beschreven welke onderzoeken zijn uitgevoerd
en welke conclusies hieraan verbonden zijn. De uitgevoerde onderzoeken zijn als bijlage
toegevoegd bij de ruimtelijke onderbouwing. De onderzoeken zijn in opdracht van ENGIE
uitgevoerd door adviesbureau Royal HaskoningDHV.
Om een positieve beslissing te nemen moet onder andere worden aangetoond dat de
windturbines aan de wettelijke normen voldoen. Wij stellen de ruimtelijke onderbouwing en
bijbehorende onderzoeken in concept aan u beschikbaar, zodat u zich een goed beeld kunt
vormen van het voorgenomen windpark.
Waarom ontvangt u een conceptrapport?
De ruimtelijke onderbouwing wordt pas definitief op het moment dat ENGIE een formele
aanvraag voor de omgevingsvergunning indient. Dat gebeurt naar verwachting later dit jaar.
Op dat moment neemt de gemeente Sittard-Geleen haar formele publiekrechtelijke rol in als
vergunningverlener en worden de ruimtelijke onderbouwing en onderliggende onderzoeken
beoordeeld. Dit gebeurt door diverse experts van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), de
gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg.
Themabijeenkomst 23 mei
Een aantal onderwerpen die onderzocht zijn, worden tijdens een themabijeenkomst op
donderdag 23 mei nader inhoudelijk toegelicht. Dit gebeurt onder meer door experts van
Royal HaskoningDHV, die ook inhoudelijke vragen kunnen beantwoorden. Omwonenden en
andere belanghebbenden worden per brief voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

