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Vragen Ronde d.d. 30-4-2020 inzake Windpark Holtum Noord

Geachte leden van de raad,
In de Ronde d.d. 30 april jl. is een aantal technische vragen gesteld. Hierbij treft u de
antwoorden aan op de betreffende vragen.
Vraag 1 - De heer Tillie fractie gob
Wordt er nog een controle uitgevoerd ten aanzien van de gestelde doelvoorschriften?
Antwoord
Ja. Er is een doelvoorschrift opgenomen t.a.v. de maximale geluidsbelasting van de
windturbines op de 1e woningen. Dit is gedaan zodat, onafhankelijk van welke turbine er
straks wordt gekozen, het duidelijk is waar die turbine aan moet voldoen. Voorafgaand
aan de daadwerkelijke realisatie wordt, nadat bekend is welke turbine is gekozen, een
controleberekening gemaakt. Deze dient aan het bevoegd gezag i.c. de gemeente vooraf
te worden overlegd.
Vraag 2 - De heer Janssen fractie Groen Links
Wat gebeurt er met de turbines na 20 jaar? Worden ze dan afgebroken?
Antwoord
De vergunning die verleend wordt is niet tijdgebonden. Het is niet zo dat de turbines niet
meer mogen blijven draaien na 20 jaar. Tegen die tijd zullen de eigenaren, en dat kan
Engie zijn dan wel andere investeerders, samen besluiten. Wellicht worden ze nog enige
tijd door geëxploiteerd dan wel worden ze afgebroken, verkocht en elders weer
opgebouwd. Wel is er een verplichting om de turbines na afloop van hun technische
levensduur af te breken en te verwijderen.
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Vraag 3 - De heer Roest fractie PVV
Waarom geen 2e akoestisch onderzoek?
Antwoord
Het akoestisch onderzoek van RHDHV dat de grondslag is voor de aanvraag
omgevingsvergunning is nauwkeurig getoetst door de RUD-ZL. De notitie van Cauberg
Huygen is inmiddels ook bekeken en beoordeeld door de RUD-ZL. De RUD-ZL geeft het
volgende aan: Het betreffende akoestisch onderzoek inclusief aanvullingen, geeft een
meer dan voldoende en betrouwbaar inzicht om te kunnen concluderen dat een goed
woon- en leefklimaat wordt gewaarborgd.

Vraag 4 - De heer Roest fractie PVV
Waarom is niet gekozen voor een persoonlijk contact met de bedrijven?
Antwoord
Alle bedrijven zijn aangeschreven. In de verstuurde brief zijn zij uitgenodigd voor een
persoonlijke informatiebijeenkomst. Er zijn diverse bedrijven die hier gebruik van hebben
gemaakt. Met deze bedrijven heeft dan ook persoonlijk contact plaatsgevonden.
Vraag 5 - De heer Roest fractie PVV
Wordt Engie bevoordeeld omdat de kosten van het bestemmingsplan niet bij Engie komen maar
bij de gemeente?
Antwoord
Nee, Engie wordt niet bevoordeeld. Engie staat voor alle kosten van alle onderzoeken die
nodig zijn voor de omgevingsvergunning met bijbehorende ontheffing van het
bestemmingsplan ter plaatse van de windturbines. Echter vanwege de EV-contouren
dient het omliggende bestemmingsplan ook aangepast te worden. Dit zijn kosten die
voor rekening van de gemeente komen. Deze kosten zijn zeer beperkt, omdat hiervoor
geen aanvullende onderzoeken nodig zijn.
Vraag 6 - De heer Roest fractie PVV
Kiest het College voor klimaat boven werkgelegenheid?
Antwoord
Het College kiest voor een goede balans tussen klimaat en werkgelegenheid. De
geplande windturbines leiden slechts tot hele lichte beperkingen voor bedrijven en zo
goed als geen beperkingen voor de groei van de werkgelegenheid.
Vraag 7 - De heer Vernhout fractie D66
Waarom is het advies van de ARK niet overgenomen?
Antwoord
In het besluit dat het College hierover heeft genomen is het volgende geconcludeerd:
Gezien het feit dat met dit windturbinepark invulling wordt gegeven aan de
klimaatdoelstellingen zoals vastgelegd in de Structuurvisie Windenergie op Land, het
Nationaal Energieakkoord, het beleidsplan Duurzame Energie 2008-2016, het

coalitieakkoord Sittard-Geleen 2018-2022 én er reeds uitvoering is gegeven aan een
gedegen afweging van belangen ten aanzien van onder andere positionering en
landschappelijke inpassing, zijn wij van oordeel dat een afwijking van het
welstandsadvies op dit punt is gerechtvaardigd.

Vraag 8 - De heer Vernhout fractie D66
Welke afwegingen zijn er gemaakt bij de locatiekeuze van de windmolens ?
Antwoord
De keuze voor Holtum Noord is gebaseerd op het bestaande beleid om alleen
windmolens toe te staan op de bedrijventerreinen zoals aangegeven in de
Omgevingsvisie Sittard-Geleen. Dit sluit aan bij wat het Provinciale Omgevingsplan
Limburg (POL 2014) aangeeft aan bij de beleving van de bedrijventerreinen. Windmolens
hebben een industriële uitstraling die goed past in het landschap van bedrijven,
fabrieken, havens en hoogspanning. In het POL heeft de provincie voorkeursgebieden
aangegeven waaronder grotere industrieterreinen. De provincie geeft daarnaast aan dat
zij concentratie van windturbines van belang vindt om de impact van turbines op het
landschap te beperken. Dit is op Limburgs schaalniveau te bereiken door concentratie in
de genoemde voorkeursgebieden en op regionale schaal door de voorwaarde dat
projecten tenminste een omvang hebben van 3 turbines. Daar wordt op Holtum Noord
aan voldaan.
Vraag 9 De heer Vernhout fractie D66
Er zijn blijkbaar technische belemmeringen aan de orde voor andere locaties. Hoe zien die
belemmeringen eruit ?
Antwoord
Windmolens kunnen niet geplaatst worden waar het niet toegestaan is: Vliegzone, zones
naast en rondom leidingen/kabels/hoogspanningsmasten/wegen en geluidszones
rondom woningen/bedrijven. Hiermee blijft een beperkt aantal potentiegebieden
(technisch gezien) over.
Vraag 10 De heer Renet fractie SPA
Waarom kunnen er geen turbines over de grens in het buitenland (België of Duitsland) geplaatst
worden.
Antwoord
Het plaatsen van windmolens in het buitenland om aan te sluiten op het Nederlandse
energienet is niet aan de orde is vanwege problemen die dan ontstaan op het gebied van
techniek. Maar ook ten aanzien van beveiliging, vergunningen en subsidies zijn er veel
belemmeringen. Kortheidshalve verwijzen wij graag naar de bijlage waarin Enexis een en
ander verder toelicht.
Bijlage:
Enexis: Dilemma wind over de grens

