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1 Besluit 

 

Onderwerp 

Op het bedrijventerrein Holtum-Noord is een windturbinepark, bestaande uit 3 windturbines met 

bijbehorende voorzieningen, gepland. De inrichting is voorzien 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. 

 

Ten behoeve van het windturbinepark is een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer 

gedaan en een aanvraag om een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) ingediend. Tot de 

melding en de aanvraag behoort onder meer een akoestisch rapport (rapport windmolenpark Holtum-

Noord, geluidonderzoek, referentie BF3268TPRP1912181139, status 05/definitief, d.d. 18 december 

2019, Royal HaskoningDHV). Aanvullend op het akoestisch rapport zijn 2 lijsten ontvangen, te weten lijst 

met cumulatie geluidsbelasting per adres en lijst G cumulatie per adres WP HN, v2.  

 

In de omgeving van het windturbinepark kan worden gesproken van bijzondere lokale omstandigheden, 

zoals bedoeld in artikel 3.14a lid 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, vanwege met name de 

bestaande geluidsituatie van de geluidgevoelige bestemmingen. Uit de tot de melding en de aanvraag 

behorende gegevens en bescheiden, in het bijzonder het akoestisch rapport en de aanvullende lijsten, 

blijkt dat het noodzakelijk is geluidreducerende maatregelen te treffen om toepassing van de voor de 

activiteit in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) en een voldoende aanvaardbaar 

woon- en leefklimaat in de omgeving van het windturbinepark te garanderen. Dergelijke maatregelen 

blijken mogelijk te zijn. Gelet hierop alsook op de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 

geadviseerde waarde voor Lden van 45 dB vanwege een windturbine of windturbinepark, wordt een 

maatwerkvoorschrift gesteld.  

 

Besluit 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen besluiten, gelet op artikel 8.42 lid 1 van de Wet 

milieubeheer juncto artikel 3.14a lid 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de hierna opgenomen 

overwegingen, voor wat betreft de inrichting 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: 

 

1. het in hoofdstuk 4 van dit besluit opgenomen maatwerkvoorschrift te stellen. 

 

 

Sittard-Geleen, 13 mei 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen 

namens dezen, 

Teammanager vergunningen 

_init1_ _sign1_ 

J.A.M. Sijmons
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Procedure 

De voorbereiding van dit besluit heeft plaatsgevonden conform de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure, zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

Afschriften 

Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan: 

- Windpark Holtum-Noord B.V., Postbus 10087, 8000 GB Zwolle; 

- ENGIE Energie Nederland N.V., Postbus 10087, 8000 GB Zwolle;  

- de directeur van de RUD Zuid-Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. 

 
Inzage 

Het ontwerpbesluit en alle overige relevante stukken liggen van 20 mei 2020 gedurende zes weken voor 

iedereen ter inzage in het gemeentehuis Geleen, balie Vergunningen, Markt 1, 6161 GE Geleen. De 

stukken kunnen worden ingezien van maandag tot en met vrijdag tijdens de openingstijden van het 

gemeentehuis. Voor het inzien van de stukken moet een afspraak worden gemaakt met de balie 

Vergunningen. De balie Vergunningen is bereikbaar onder telefoonnummer 14 046. 

 
Advies en zienswijze over het ontwerpbesluit 

Van 20 mei 2020 20 mei 2020 gedurende zes weken kan door de aangewezen adviseurs een advies 

over het ontwerpbesluit worden uitgebracht en door eenieder een zienswijze over het ontwerpbesluit naar 

voren worden gebracht. Het indienen van een advies of zienswijze per post moet gebeuren door 

toezending aan burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard. Ook is 

het mogelijk een brief met een zienswijze persoonlijk af te geven bij de Stadswinkel, Markt 1 te Geleen. 

Met een elektronische handtekening (DigiD) kan een zienswijze digitaal worden ingediend via 

www.sittard-geleen.nl. Voor het mondeling indienen van een zienswijze moet een afspraak worden 

gemaakt via de balie Vergunningen. 

 

http://www.sittard-geleen.nl/
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2 Procedure 

 

2.1 Inleiding 

Op het bedrijventerrein Holtum-Noord is een windturbinepark, bestaande uit 3 windturbines met 

bijbehorende voorzieningen, gepland. De inrichting is voorzien 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. 

 

Het bedrijventerrein Holtum-Noord wordt begrensd door de A2 aan de noordoostzijde, het Julianakanaal 

aan de westzijde, de woonkern Illikhoven aan de westkant en de woonkernen Buchten en Holtum aan de 

zuidkant. De windturbines zijn gepositioneerd langs het Julianakanaal op bedrijfsterreinen van bestaande 

inrichtingen.  

 

2.2 Beschrijving van de inrichting 

Het windturbinepark zal bestaan uit 3 windturbines. Het staat nog niet vast welk type windturbine wordt 

toegepast. Het betreft windturbines uit de vermogensklasse van 3 tot 4,2 MW. Het totaalvermogen van 

het windturbinepark zal maximaal 13 MW bedragen. De windturbines worden aangevraagd binnen een 

bepaalde bandbreedte en wel met een as van minimaal 120 meter en maximaal 125 meter, een 

rotordiameter van minimaal 130 meter en maximaal 150 meter en een tiphoogte van minimaal 185 meter 

en maximaal 200 meter. Voor de beschouwing van het aspect geluid is uitgegaan van de gegevens van 

de Vestas V150. De inrichting van het windturbinepark bestaat naast de windturbines uit 

funderingsplaten, opstelplaatsen voor kranen, transformatorstations en ondergrondse leidingen. De 

windturbines bestaan voornamelijk uit een gondel met hoofdonderdelen die aan de rotor zijn bevestigd, 

een generator voor het omzetten van de draaiing van rotorbladen in elektriciteit, een transformator om de 

opgewekte elektriciteit naar een gewenst spanningsniveau om te zetten, een kruisysteem waarmee de 

gondel in of uit de wind kan worden gedraaid, hub’s (naaf waaraan de rotorbladen zijn bevestigd), 

bladadaptors die de rotorbladen met de hub verbinden en waarmee de hoek van de rotorbladen kan 

worden aangepast aan de windomstandigheden en 3 rotorbladen. 

 

De windturbines leveren de elektriciteit op een spanningsniveau van 10kV. De opgewekte energie wordt 

uiteindelijk via de ondergrondse middenspanningskabels geleverd aan het elektriciteitsnet via het 

inkoopstation. In dit station wordt de schakelapparatuur van de netbeheerder geplaatst, waarop de 

windturbines worden aangesloten. Tevens wordt hier de bemetering geplaatst. 

 

2.3 Bevoegd gezag 

Op de inrichting is met name categorie 20 onderdeel 20.1 onder a onder 1o (inrichtingen voor het 

omzetten van windenergie in mechanische, elektrische of thermische energie) van onderdeel C van 

bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor) van toepassing.  

 

De hoofdregel is dat burgemeester en wethouders van de gemeente, waar het betrokken project in 

hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd, het bevoegd gezag voor de inrichting zijn. In bepaalde 

situaties moet worden afgeweken van de hoofdregel en zijn bijvoorbeeld gedeputeerde staten van de 

provincie, waar het betrokken project in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd, het bevoegd gezag. 
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Dit geldt voor elke inrichting, waarop het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO 2015) van 

toepassing is of waartoe een installatie, zoals bedoeld in categorie 4 van bijlage I van de Richtlijn 

industriële emissies (RIE), behoort. Tevens geldt dit voor overige inrichtingen ten aanzien waarvan dat in 

onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is bepaald, voor zover tot de inrichting 

een IPPC-installatie behoort.  

 

Gebleken is dat in dit geval burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen het bevoegd gezag voor de 

inrichting zijn en dus het bevoegd zijn tot het stellen van een maatwerkvoorschrift. 

 

2.4 Huidige melding- en vergunningsituatie 

Op 23 januari 2020 is een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer gedaan en een 

aanvraag om een OBM ingediend 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 en 

de aanvraag zijn op 24 januari 2020, 27 januari 2020, 13 februari 2020 en 19 februari 2020 aangevuld 

en/of gewijzigd. 

 

De melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer en de aanvraag om een OBM zijn ontvangen 

van ENGIE Energie Nederland N.V., namens Windpark Holtum-Noord B.V.  
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3 Overwegingen 

 

3.1 Wet milieubeheer 

Artikel 8.40 lid 1 van de Wet milieubeheer vormt de grondslag voor het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

Op grond van artikel 8.42 lid 1 van de Wet milieubeheer kunnen ter bescherming van het milieu 

maatwerkvoorschriften worden gesteld.  

 

Op grond van 8.42 lid 2 van de Wet milieubeheer in combinatie met artikel 8.40 lid 2 van de Wet 

milieubeheer moeten bij het stellen van maatwerkvoorschriften in ieder geval worden betrokken: 

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan 

veroorzaken; 

- de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken; 

- de met betrekking tot de inrichting en de omgeving waarin deze is gelegen, redelijkerwijs te 

verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu; 

- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, 

die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor 

zover zij niet kunnen worden voorkomen;  

- de voor onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, geldende 

milieukwaliteitseisen, vastgesteld krachtens of overeenkomstig artikel 5.1 of bij bijlage 2 van de 

Wet milieubeheer;  

- de redelijkerwijs te verwachten financiële en economische gevolgen van de 

maatwerkvoorschriften. 

 

3.2 Activiteitenbesluit milieubeheer 

In paragraaf 3.2.3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn regels opgenomen, waaraan een 

windturbine of een combinatie van windturbines moet voldoen.  

 

Artikel 3.14a lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer bepaalt dat een windturbine of een combinatie 

van windturbines ten behoeve van het voorkomen of beperken van geluidhinder moet voldoen aan de 

norm van ten hoogste 47 dB Lden en aan de norm van ten hoogste 41 dB Lnight op de gevel van 

gevoelige gebouwen, tenzij deze zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein, en bij gevoelige 

terreinen op de grens van het terrein. In artikel 3.14a lid 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer staat 

vermeld dat in afwijking van lid 1 bij maatwerkvoorschrift in verband met bijzondere lokale 

omstandigheden normen met een andere waarde kunnen worden vastgesteld. 

 

3.3 Geluid 

3.3.1 Akoestisch rapport 

Ten behoeve van het windturbinepark is een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer 

gedaan en een aanvraag om een OBM ingediend. Tot de melding en de aanvraag behoren diverse 

gegevens en bescheiden, waaronder een akoestisch rapport, te weten rapport windmolenpark Holtum-

Noord, geluidonderzoek, referentie BF3268TPRP1912181139, status 05/definitief, d.d. 18 december 

2019, Royal HaskoningDHV, met:  

 invoergegevens rekenmodellen; 

 rekenresultaten; 
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 brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over laagfrequent geluid, d.d. 31 maart 

2014, gedeelte van het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over de 

invloed van windturbines op de gezondheid en omgeving van omwonenden, factsheet van het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over laag frequent geluid, d.d. 3 juni 2013 en 

gedeelte van het literatuuronderzoek van LBP SIGHT B.V. over laagfrequent geluid van 

windturbines, d.d. september 2013;  

 cumulatief geluid en verschilkaarten. 

 

Aanvullend op het akoestisch rapport zijn 2 lijsten ontvangen, te weten lijst met cumulatie 

geluidsbelasting per adres en lijst G cumulatie per adres WP HN, v2.  

 
3.3.2 Beoordeling akoestisch rapport 

In het akoestisch rapport wordt voor de berekening van de geluidsbelasting uitgegaan van de gegevens 

van een voorbeeldturbine (Vestas V150-4.0/.2 MW), bepaalde uitgangspunten (bijvoorbeeld een 

ashoogte van 125 meter) en een representatief geluidspectrum. In het akoestisch rapport staat vermeld 

dat het om een zogenaamde worst case situatie gaat. De geluidsbelastingen (Lden en Lnight) zijn bepaald 

op een 8-tal maatgevende immissiepunten, waarvan 3 punten ter plaatse van bedrijfswoningen op het 

gezoneerde industrieterrein zijn gelegen. Tevens is de gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum) ten gevolge 

van de windturbines samen met de overige maatgevende bronnen, die de geluidsbelasting op de 

immissiepunten in de omgeving van de windturbines bepalen, berekend. Vervolgens is het aantal 

woningen, waarin mensen ten gevolge van de windturbines geluidhinder kunnen ondervinden, per 

geluidklasse met een bandbreedte van 4 dB bepaald. Ook is het aantal mensen, dat conform een 

bepaalde systematiek als “geluidgehinderden” en “ernstig geluidgehinderden” kan worden beschouwd, 

per geluidklasse bepaald. Ten slotte is het aantal (ernstig) geluidgehinderden bepaald voor de situaties 

dat zodanige maatregelen worden getroffen dat de geluidsbelasting ten gevolge van de windturbines met 

1 en 2 dB afneemt.  

 

Aanvullend op het akoestisch rapport is nog inzicht gegeven in het adres van de woningen, de huidige en 

toekomstige gecumuleerde geluidsbelasting van de woningen en het aantal woningen, dat ten gevolge 

van de windturbines zonder en met maatregelen een verhoging van de gecumuleerde geluidsbelasting 

van 1, 2, 3, 4 en 5 dB respectievelijk 1, 2 en 3 dB zal ondervinden.  

 
3.3.3 Maatwerkvoorschrift 

In de omgeving van het windturbinepark is sprake van bijzondere lokale omstandigheden, zoals bedoeld 

in artikel 3.14a lid 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Van bijzondere lokale omstandigheden kan 

worden gesproken vanwege met name de reeds aanwezige geluidsbelasting ten gevolge van andere 

geluidbronnen op de gevels van de woningen. De in een maatwerkvoorschrift op te nemen 

geluidwaarden moeten toepassing van de voor de activiteit in aanmerking komende BBT en een 

voldoende aanvaardbaar woon- en leefklimaat garanderen. Uit de melding ingevolge het 

Activiteitenbesluit milieubeheer en de aanvraag om een OBM blijkt dat met de voor de activiteit in 

aanmerking komende BBT een geluidreductie van de geluidsbelasting van minimaal 2 dB kan worden 

gerealiseerd.  

 

In de hierna volgende tabel is een overzicht gegeven van de resultaten, zoals vermeld op lijst G 

cumulatie per adres WP HN, v2.  
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toename 

cumulatief geluid 

 

totaal aantal 

woningen zonder 

maatregelen 

totaal aantal 

woningen met 

maatregel -2 dB 

aantal woningen 

met maatregel 

-2 dB 

geluidsbelasting 

na maatregel 

-2 dB 

1 dB 120 136 10 59 dB 

50 58 dB 

27 57 dB 

10 56 dB 

10 55 dB 

10 54 dB 

12 53 dB 

5 52 dB 

1 51 dB 

1 50 dB 

2 dB 89 36 5 59 dB 

6 58 dB 

4 56 dB 

2 55 dB 

8 54 dB 

9 53 dB 

2 50 dB 

3 dB 24 9 1 57 dB 

1 56 dB 

4 54 dB 

1 53 dB 

1 52 dB 

1 51 dB 

4 dB 15    

5 dB 9    

 

Uit de tabel blijkt dat bij een geluidreductie van 2 dB geen enkele woning meer een verhoging van de 

gecumuleerde geluidsbelasting van 4 of 5 dB zal ondervinden. Het totaal aantal woningen met een 

verhoging van de gecumuleerde geluidsbelasting zal met circa 30% (van 257 naar 181) afnemen. 

“Slechts” 9 woningen zullen een toename van de gecumuleerde geluidsbelasting van 3 dB ondervinden, 

waarbij de gecumuleerde geluidsbelasting voor “slechts” 2 woningen meer dan 55 dB zal bedragen. De 

woningen met een toename van 2 en 1 dB zijn met 36 en 136 stuks groter in aantal, waarbij voor 15 en 

97 stuks de gecumuleerde geluidsbelasting meer dan 55 dB zal bedragen. De geluidsbelasting op 

laatstbedoelde woningen is thans al hoog, waardoor de verhoging minder merkbaar is. Daarbij kan nog 

worden opgemerkt dat een verhoging van de gecumuleerde geluidsbelasting met 1 tot 3 dB nauwelijks 

hoorbaar is.  

 

Een geluidreductie van 2 dB betekent dat de maximale geluidbelasting Lden op de gevels van de 

woningen in de omgeving van het windturbinepark (behoudens de (bedrijfs)woningen op het 

industrieterrein) maximaal 45 dB zal bedragen. Deze waarde komt overeen met de door de WHO 

geadviseerde waarde voor windturbinegeluid. Gelet hierop kan worden geconcludeerd dat een norm van 

ten hoogste de geluidwaarden uit tabel 5.8 van de m.e.r.-beoordelingsnotitie windpark Holtum-Noord, 

referentie BF3268TPR1912191348, status definitief/06, d.d. 19 december 2019, Royal HaskoningDHV, in 

de situatie met een geluidreductie van 2 dB op de immissiepunten, toepassing van de voor de activiteit in 

aanmerking komende BBT en een voldoende aanvaardbaar woon- en leefklimaat garanderen.  
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Naar aanleiding van de melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt het noodzakelijk 

geacht een besluit tot het stellen van een maatwerkvoorschrift te nemen, waarin in plaats van de norm 

van ten hoogste 47 dB Lden, de norm van ten hoogste de geluidwaarden uit tabel 5.8 van de m.e.r. 

beoordelingsnotitie, in de situatie met een geluidreductie van 2 dB op de immissiepunten, zal worden 

voorgeschreven. Door een dergelijk besluit zal de activiteit vanuit akoestisch oogpunt niet leiden tot 

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.  

 

3.4 Conclusie 

Resumerend moet worden geconcludeerd dat voor wat betreft het aspect geluid het stellen van een 

maatwerkvoorschrift noodzakelijk is ter bescherming van het milieu i.c. ter voorkoming of beperking van 

geluidhinder vanwege het windturbinepark. 
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4 Zienswijzen 

 

<GERESERVEERD> 
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5 Maatwerkvoorschrift 

 

In afwijking van artikel 3.14a lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer voldoet een windturbine of de 

combinatie van windturbines ten behoeve van het voorkomen of beperken van geluidhinder ten minste 

aan de volgende normen op de gevel van de volgende woningen: 

 

woning hoogte in meters geluidsbelasting Lden in dB 

Keerweg 3 1,5 45 

Maaseikerweg 2 1,5 42 

Grote Dries 1 11 39 

Illikhoven 93 8 43 

Illikhoven 1 8 44 

 


