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Geachte heer ,

Op 27 maart 2019 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. artikel 43 RvO over
het windpark Holtum Noord. U heeft vragen gesteld naar aanleiding van het
dorpsgesprek Buchten-Holtum op 18 maart 2019. In onderstaande beantwoording
informeren wij u over het besluitvormingstraject, de functie van de dorpsgesprekken, het
ruimtelijke traject en over het onderzoek naar aanvullende locaties.
Besluitvormingstraject
Het vigerende bestemmingsplan laat op dit moment de realisatie van windturbines niet
toe. Voor mogelijke realisatie zal een openbare ruimtelijke procedure dienen te worden
doorlopen. ENGIE Energie Nederland is voornemens een omgevingsvergunning met
afwijking van het bestemmingsplan aan te vragen. Het college van burgemeester en
wethouders dient een besluit te nemen aangaande de te verlenen
omgevingsvergunning. De gemeenteraad komt nog in positie bij het afgeven van een
noodzakelijke verklaring van geen bedenkingen. Na een positief besluit is er daarna nog
de formele mogelijkheid voor inspraak waarbij belanghebbenden zienswijzen kunnen
indienen en daarna nog de mogelijkheid hebben om in beroep te gaan tegen het tegen
het besluit.
Hieronder treft u onze antwoorden aan.
Vraag 1
Volgens de gob fractie heeft de gemeenteraad geen besluit genomen omtrent de
definitieve plaatsing van windmolens en heeft de gemeenteraad sec de zoeklocatie
vastgesteld, wat is de interpretatie van het College in deze? In welke raadsvergadering
heeft hierover besluitvorming plaatsgevonden?
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In 2009 heeft de raad van Sittard-Geleen het beleidsplan Duurzame Energie
2008-2016 vastgesteld. Hierin wordt al gesproken over windenergie op Holtum
Noord. In 2015 is de raad van Sittard-Geleen nader geïnformeerd over het
voornemen van plaatsing van windmolens op Bedrijventerrein Holtum Noord,
inclusief haventerreinen, zoals deze in het bestemmingsplan ‘Holtum-Noord I&II
en Sluisweg e.o.’ (2013) en bestemmingsplan Holtum Noord III (2012) zijn
beschreven, via de notitie Duurzaam Energiebeleid Sittard-Geleen.
In de door de raad van Sittard-Geleen in 2016 vastgestelde Omgevingsvisie
Sittard-Geleen 2016, zijn alle bedrijventerreinen in Sittard-Geleen aangemerkt als
zoekgebieden voor de windturbines. Naast het feit dat Holtum-Noord inclusief
haventerreinen een van die bedrijventerreinen is, is op basis van de eerste twee
stukken de ontwikkeling van windenergie op Holtum-Noord expliciet opgenomen
in de omgevingsvisie als onderdeel van de transitie Sittard-Geleen naar duurzame
energie. (pagina 60 onder 5.4.1). De visie is geheel in lijn met het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg (POL) (2014) waar deze bedrijventerreinen worden
aangemerkt als voorkeursgebieden voor windturbines.
Met het tekenen van de intentieovereenkomst tussen ontwikkelaar ENGIE Energie
Nederland, de provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen heeft het college
van burgemeester en wethouders in maart 2018 aangeven medewerking te willen
verlenen aan de ontwikkeling van windturbines op bedrijventerrein Holtum-Noord
inclusief haventerreinen. Het collegebesluit van 5-12-17 over de ondertekening
van de intentieovereenkomst is aan de raad van Sittard-Geleen toegestuurd.
Vraag 2
De inwoners van Buchten en Holtum waren onaangenaam verrast vanwege het gegeven
dat het plaatsen van de windmolens op de locaties in Holtum Noord niet meer ter
discussie staat. Kan het college aangeven wat de meerwaarde is van een dergelijke
bijeenkomst als de omwonenden worden geconfronteerd met dit voldongen feit?
Het college van burgemeester en wethouders wil het verdere traject graag
zorgvuldig en met respect voor de omgeving doorlopen. Doel van de
dorpsgesprekken is allereerst om met de mensen in gesprek te gaan en hen uit
eerste hand te voorzien van broninformatie zowel technisch als over het proces.
Daar waar ENGIE Energie Nederland reeds in het najaar 2018 klaar leek voor de
aanvraag van een omgevingsvergunning is er door het college van burgemeester
en wethouders voor gekozen om het proces zorgvuldiger te doorlopen en eerst
omwonenden verder te informeren en te bevragen over hun reacties en zorgen. Zo
kan samen met de omgeving worden gezocht naar mogelijkheden om optimaal te
profiteren van de windmolens en de komst ervan zo acceptabel mogelijk te maken.
Op basis van de uitkomsten van de gesprekken geeft de gemeente eisen en
wensen mee aan de initiatiefnemer. Dit is in lijn met hetgeen in de
intentieovereenkomst is afgesproken. De vergunningsaanvraag wordt najaar 2019
verwacht.
Vraag 3
In de bovenstaande tekst wordt aangegeven dat: “De gemeente heeft de intentie in de
toekomst ook de geschiktheid van andere locaties te onderzoeken." Gaat de gemeente
de geschiktheid van andere locaties onderzoeken? Zo ja, wanneer en op welke locaties
heeft dit betrekking? Zo nee, waarom niet
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Ja, het college van burgemeester en wethouders gaat, los van de ontwikkeling
op/rond Holtum Noord inclusief haventerreinen, ook de mogelijkheden van
aanvullende andere locaties onderzoeken. Dit is ook onderdeel van het proces om
tot een RES Zuid Limburg (Regionale Energie Strategie) te komen die de komende
maanden wordt opgesteld. De voorkeurslocaties als benoemd in het POL 2014 en
de zoekgebieden uit de omgevingsvisie Sittard-Geleen 2016 zijn daarbij
uitgangspunt.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

drs. G.J.M. Cox,
burgemeester

mr. G.J.C. Kusters,
gemeentesecretaris
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