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Geachte heer Verstappen, 

  

Op 23 januari 2020 heeft u, namens Windpark Holtum-Noord B.V., een melding ingevolge 

het Activiteitenbesluit milieubeheer gedaan voor het oprichten van een windturbinepark, 

bestaande uit 3 windturbines met bijbehorende voorzieningen, op de percelen kadastraal 

bekend gemeente Born, sectie H, nummers 986 (gedeeltelijk), 1553 (gedeeltelijk) en 1326 

(gedeeltelijk), plaatselijk bekend Industrieweg ongenummerd, Trierveldweg ongenummerd 

en Halve Maanweg ongenummerd te Born. De melding is op 24 januari 2020, 27 januari 

2020, 13 februari 2020 en 19 februari 2020 aangevuld en/of gewijzigd. 

 

Wettelijk kader 

Uit de melding blijkt dat de inrichting onder de werking van het Activiteitenbesluit milieube-

heer valt. In het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer zijn 

verschillende regels opgenomen in het belang van de bescherming van het milieu. Deze 

regels moeten - voor zover althans van toepassing op de inrichting - onverkort worden 

nageleefd. 

 
Voornemen stellen maatwerkvoorschrift 

In het belang van het voorkomen of beperken van geluidhinder zijn wij voornemens een 

maatwerkvoorschrift voor het aspect geluid te stellen. Het maatwerkvoorschrift zal gelden 

naast de van toepassing zijnde regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activi-

teitenregeling milieubeheer. Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijgevoegd ont-

werpbesluit.  

 
Advies en zienswijze 

Over het ontwerpbesluit kan advies worden uitgebracht of een zienswijze naar voren wor-

den gebracht. Meer informatie daarover kunt u vinden op pagina 4 van het ontwerpbesluit. 

 

Gemachtigde 

Wij brengen u als gemachtigde van Windpark Holtum-Noord B.V. op de hoogte van het 

ontwerpbesluit. Wij gaan ervan uit dat u de inrichtinghoud(st)er over het ontwerpbesluit 

informeert. 
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Vragen? 

Als u vragen heeft over de wet- en regelgeving die op de inrichting van toepassing is, kunt 

u zich wenden tot mevrouw G.J.M. Jongen, bereikbaar onder telefoonnummer +31 6 55 41 

89 18. U kunt ook een e-mail sturen naar gjm.jongen@rudzl.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen 

namens dezen, 

 

Teammanager vergunningen 
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J.A.M. Sijmons 
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