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Sittard-Geleen, 18 juni 2018

Geachte heer, mevrouw,
Graag informeren wij u in deze brief over de voortgang van het plan om op bedrijventerrein Holtum-Noord
vier windmolens te realiseren. We lichten toe in welke fase het plan zich bevindt, welke vervolgstappen u
mag verwachten en welke partijen hierbij betrokken zijn.
Duurzame ambitie
De gemeente Sittard-Geleen heeft zich tot doel gesteld om in 2020 twintig procent van het energieverbruik
in de gemeente op te wekken met duurzame energiebronnen. Zonne-energie is hiervan een mooi voorbeeld.
Net zoals Het Groene Net, ons duurzame warmtenetwerk, waarbij restwarmte van de Biomassacentrale en
Chemelot wordt gebruikt om bedrijven en woningen te verwarmen en koelen.
Ook windenergie levert een wezenlijke bijdrage aan het realiseren van deze doelstelling. In tegenstelling
tot fossiele grondstoffen als olie, gas en steenkool, is wind niet belastend voor het milieu en raakt wind
nooit op. Bovendien dragen we hiermee bij aan de opgave van de Provincie Limburg uit het Nationaal
Energieakkoord, om in 2020 95,5 megawatt ‘wind op land’ te realiseren.
Intentieovereenkomst
De intentieovereenkomst tussen de gemeente Sittard-Geleen, de provincie Limburg en ENGIE Energie
Nederland is getekend. In de overeenkomst spreken de partijen het voornemen uit om realisatie van vier
windmolens mogelijk te maken. Een van de voorwaarden hierbij is dat de omwonenden direct voordeel
hebben van het park, bijvoorbeeld via participatie, korting op de energierekening en/of een gebiedsfonds.
De exacte invulling hiervan wordt met de omgeving bepaald. De Energiecoöperatie Sittard-Geleen wordt
betrokken bij de uitvoering.
Wijkvoorzitters bijgepraat
Afgelopen week zijn de vertegenwoordigers uit uw wijk bijgepraat over het project door de gemeente
Sittard-Geleen en initiatiefnemer van het project ENGIE Energie. Het gaat om de voorzitters van
buurtplatformen uit Holtum, Buchten, Schipperskerk, Illikhoven, Baakhoven, Visserweert, Roosteren en
Oud-Roosteren. Vertegenwoordigers die hier niet bij aanwezig konden zijn, worden nog bijgepraat.
Onderzoek en positie molens
Een aantal onderzoeken naar de haalbaarheid van het windpark loopt nog. ENGIE onderzoekt het plaatsen
van vier windmolens langs het kanaal. Hierbij wordt rekening gehouden met richtlijnen van onder meer
Rijkswaterstaat over de posities in de buurt van vaarwater.

Informatiebijeenkomst
Later dit jaar, als er meer duidelijkheid is over de definitieve haalbaarheid van het windmolenpark,
nodigen we u uit voor een informatiebijeenkomst. Daar krijgt u meer informatie over het plan, kunt u
kennis nemen van de vervolgstappen en de mogelijkheden om mee te denken over het participatieplan.
Vervolg
Naar verwachting vraagt ENGIE voor het eind van dit jaar de omgevingsvergunning aan. Als die
aanvraag compleet is, publiceert de gemeente het plan. Vanaf dan kan eenieder een zienswijze
indienen.
Contact
We hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk omwonenden van dit project via deze brief te
informeren. Mocht het zo zijn dat u nog andere geïnteresseerden spreekt, verwijs hen dan gerust
naar onze website. U kunt daar ook zelf terecht voor meer informatie www.windparkholtumnoord.nl,
tevens kunt u met vragen mailen naar windparkholtumnoord@engie.com
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