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Toezeggingen wethouder Schmitz aan de Ronde inzake
Windpark Holtum Noord d.d. 4 november jl.

Tijdens de Ronde van 4 november jl. inzake Windpark Holtum Noord zijn veel vragen
beantwoord. Toegezegd is de vragen waarop tijdens de Ronde nog geen antwoord is
geformuleerd, schriftelijk te beantwoorden.
Vraag 1
De heer De Coninck van de fractie Fredrix heeft gevraagd hoe het staat met het energieverbruik
in de gemeente Sittard-Geleen.
Het energieverbruik is af te leiden uit de energiemonitor van de provincie Limburg. Het
totale energieverbruik van de gemeente Sittard-Geleen bedraagt ca. 9,65 PJoules (PJ). Dit
is het energieverbruik exclusief het bedrijventerrein van Chemelot. De opgave van de
gemeente is dus het energieverbruik van 9,65 (PJoules) te verduurzamen. De opgave van
9,65 PJ wordt onderverdeeld in mobiliteit (4,02 PJ), warmte (3,73 PJ) en elektriciteit (1,92
PJ). De verwachting is dat door de verdergaande elektrificatie van vervoer, koken en
deels verwarmen, de behoefte aan elektriciteit de komende jaren toeneemt. De
gemeenteraad heeft in zijn coalitieakkoord de ambitie uitgesproken in 2040
energieneutraal te willen zijn. Daarnaast ligt er een landelijke taakstelling voor ‘wind op
land’ (ca. 35 TJoules).
Om de toekomstige elektriciteitsvraag te minimaliseren moeten wij:
- de warmte via Het Groene Net maximaal uitnutten;
- maximaal besparen door o.a. te isoleren.
Zelfs als we aan bovenstaande voldoen, ligt er nog steeds een grote opgave (ca. 1,92 PJ
PJoules) voor de opwekking van duurzaam opgewekte elektriciteit. Door het volleggen
van alle daken, zowel bedrijven als woningen, met zonnepanelen levert dit naar
verwachting maximaal 0,97 PJoules op. Heerlen (8,5 PJ) en Maastricht (10,6 PJ) zitten op
een zelfde niveau. Bron: Energiemonitor provincie Limburg
Vraag 2
De heer De Coninck van de fractie Fredrix vraagt om aanvullende informatie
omtrent planschade.
Eventuele planschade is voor rekening van de exploitant/ontwikkelaar. Hierover sluit de
exploitant/ontwikkelaar een planschade-overeenkomst met de gemeente Sittard-Geleen.
Bij planschadeclaims schakelt de gemeente altijd een onafhankelijke instantie in voor het
vaststellen van mogelijke schade. Dit is vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening. Indien
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er sprake is van planschade wordt deze middels de planschadeovereenkomst verlegd
naar Engie.
Vraag 3
De heer De Loo van de fractie GroenLinks vraagt de wethouder er op toe te zien dat er geen
normen worden overschreden.
Er zal op toegezien worden dat geen normen worden overschreden.
Voor geluid kan aanvullend het volgende worden gesteld.
De vergunning wordt alleen verleend als met het aangevraagde bronvermogen aan alle
geluidsnormen kan worden voldaan. Het bronvermogen wordt nogmaals gecheckt bij de
definitieve keuze van een turbine na aanbesteding. Handhaving ziet er op toe dat aan alle
normen wordt voldaan inclusief de geluidsnormen.

Vraag 4
De heer Govers van de fractie 50 Plus verzoekt de wethouder advies te vragen aan de GGD
over de mogelijke gezondheidsrisico’s.
De GGD Zuid-Limburg is om nader advies c.q. hun standpunt gevraagd. Zodra dat binnen
is wordt u hierover geïnformeerd.

Vraag 5
De heer Vernhout van de fractie D66 vraagt de wethouder uit te zoeken welke invloed de
verlaging van de maximum snelheid van 130 km/u naar 100 km/u op de leefbaarheid van
Holtum.
De verlaging van de geluidsbelasting bedraagt 1-1,5 dB. Dit levert naar verwachting een
positief effect op de leefbaarheid van Holtum.
Bijlage: Rekenblad SRM1

Vraag 6
De heer Peters van de fractie VVD vraagt de wethouder of er een
een app kan komen waarmee omwonenden klachten kunnen melden.
Op de gebruikelijke manier, de buiten beter app, telefonisch en de website van de
gemeente Sittard-Geleen kunnen klachten worden ingediend.

