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Update Holtum-

Noord  

23 december 2019  

 

Terugblik op 2019 

We staan bijna aan het einde van 2019. Een jaar waarin we veel met elkaar 

spraken over het voorgenomen windpark Holtum-Noord. Zo vonden in maart en 

april de dorpsgesprekken plaats, gevolgd door een informatieavond over 

verschillende aspecten van het project in mei. In juni kon u het geluid en de 

slagschaduw van windmolens zelf ervaren tijdens de excursie. De afgelopen 

maanden, tot slot, hebben we met elkaar nagedacht en gesproken over de 

onderdelen en mogelijke invulling van het profijtplan. Iets waar we in het nieuwe jaar 

een vervolg aan geven. 

De belangrijkste stappen in het proces van het voorgenomen windpark kunt u 

in deze planning nalezen. Voor 2019 willen we u bedanken voor uw bijdrage aan de 

gesprekken en het meedenken, graag rekenen we ook volgend jaar op uw inbreng. 

Kent u mensen in uw omgeving die ook op de hoogte willen blijven? Voor het 

laatste nieuws en aanmelding voor deze updates, kan iedereen terecht op onze 

website. 

https://urldefense.com/v3/__https:/communicatie.engie.nl/l/101700/gyllinhmta3qdkzo7cxyufhceoec6rxefbu3dl3l7tdvu5xka5va/rcls446mpfbpke6tmj62o7mfb4__;!!La4veWw!hslY9Lkmr5y7cv1ggu8fQwARW0casxEwXCabun5d18IQjChQJUtoXhwskrWNH4LVZk4$
https://urldefense.com/v3/__https:/communicatie.engie.nl/l/101700/gyllinhmta3qdkzo7cxyufhceoec6rxefbu3dl3l7tdvu5xka5va/h3yqowus3ss26gh33mpkpx5wau__;!!La4veWw!hslY9Lkmr5y7cv1ggu8fQwARW0casxEwXCabun5d18IQjChQJUtoXhwskrWNOknpDtg$


 

Naar de website  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Holtum-Noord  

Update - 14 november 2019  

Provincie Limburg laat vergunningenbesluit over aan 

gemeente Sittard-Geleen  

 
 

 

Bij de komst van een windpark dat tussen 5 MW en 100 

MW opwekt is de Provincie officieel het bevoegd gezag 

om de vergunning te verlenen. Op 29 oktober 2019 

hebben de Gedeputeerde Staten van Provincie Limburg 

besloten de besluitvorming over de vergunningverlening 

voor Windpark Holtum-Noord over te laten aan de 

gemeente Sittard-Geleen. De Provincie geeft daarmee 

blijk van vertrouwen in het initiatief. 

 

 

 

 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/communicatie.engie.nl/l/101700/gyllinhmta3qdkzo7cxyufhceoec6rxefbu3dl3l7tdvu5xka5va/4sx7nftrmxcvlw7belcj6qignm__;!!La4veWw!hslY9Lkmr5y7cv1ggu8fQwARW0casxEwXCabun5d18IQjChQJUtoXhwskrWNPwq7arU$
https://urldefense.com/v3/__https:/communicatie.engie.nl/l/101700/rimg5ec7onotjdtywn4njigqwthhhjtipmemaaed7mco4ih7zj4a/7ejptcvnh4cwaujzqccxh4vfb4__;!8265U9OcugY!mbNA6Bwyde35srHViugNs0uOijV4uuMP4B_mftm0DjhUUDBEJICvqfYN56IkTf61AVA$


  

 

Terugblik participatiebijeenkomst profijtplan 31 oktober 

Op 31 oktober spraken we met een groep van 15 geïnteresseerden in Het Anker in 

Buchten voor de tweede keer over de voordelen van het windpark en de 

mogelijkheden voor omwonenden om mee te doen. Deze bijeenkomst vormde een 

vervolg op die van 23 september, waaraan ruim 70 omwonenden deelnamen. 

Opties 

Tijdens de beide bijeenkomsten zijn diverse opties besproken: zelf investeren in het 

park in de vorm van aandelen of een lening, een omgevingsfonds om 

buurtprojecten te financieren of korting op de energierekening. Lees het volledige 

verslag van de bijeenkomst. 

Concept profijtplan 

Op basis van de uitkomsten van beide bijeenkomsten, stelt ENGIE een concept 

profijtplan op, waarin de voordelen en mogelijkheden concreet zijn uitgewerkt. In 

december bespreken we het conceptplan opnieuw met de betrokkenen uit de 

omgeving. Omwonenden die op 23 september hebben aangegeven dat ze graag 

meedenken, worden hiervoor uitgenodigd. 

Meedenken? Meld u aan! 

Wilt u ook meedenken? Meld u dan aan via windparkholtumnoord@sittard-

geleen.nl. Met de opgehaalde reacties onder de arm, gaat gemeente Sittard-Geleen 

met de provincie Limburg en ENGIE in gesprek om het plan definitief te maken. Met 

het profijtplan zorgen we er samen voor dat de voordelen van windpark Holtum-

Noord optimaal ten goede komen van de omgeving en leefbaarheid en dat zoveel 

mogelijk mensen kunnen meedoen. 

 

 

  

Ronde-bijeenkomst Sittard-Geleen 4 november  

https://urldefense.com/v3/__https:/communicatie.engie.nl/l/101700/rimg5ec7onotjdtywn4njigqwthhhjtipmemaaed7mco4ih7zj4a/p5e6jxocs5jkf3vnyuybtae4oq__;!8265U9OcugY!mbNA6Bwyde35srHViugNs0uOijV4uuMP4B_mftm0DjhUUDBEJICvqfYN56IkiCA4zZo$
https://urldefense.com/v3/__https:/communicatie.engie.nl/l/101700/rimg5ec7onotjdtywn4njigqwthhhjtipmemaaed7mco4ih7zj4a/p5e6jxocs5jkf3vnyuybtae4oq__;!8265U9OcugY!mbNA6Bwyde35srHViugNs0uOijV4uuMP4B_mftm0DjhUUDBEJICvqfYN56IkiCA4zZo$
https://urldefense.com/v3/__https:/communicatie.engie.nl/l/101700/rimg5ec7onotjdtywn4njigqwthhhjtipmemaaed7mco4ih7zj4a/lu36uwfacyf2rllmonxxh5llam__;!8265U9OcugY!mbNA6Bwyde35srHViugNs0uOijV4uuMP4B_mftm0DjhUUDBEJICvqfYN56IkykmQbOY$
https://urldefense.com/v3/__https:/communicatie.engie.nl/l/101700/rimg5ec7onotjdtywn4njigqwthhhjtipmemaaed7mco4ih7zj4a/lu36uwfacyf2rllmonxxh5llam__;!8265U9OcugY!mbNA6Bwyde35srHViugNs0uOijV4uuMP4B_mftm0DjhUUDBEJICvqfYN56IkykmQbOY$


 
 

 

Op maandagavond 4 november vond een Ronde-

bijeenkomst van de gemeenteraad in Sittard-Geleen 

plaats over windpark Holtum-Noord. We verwachten dat 

dit najaar de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor drie windmolens op Holtum-Noord door 

initiatiefnemer ENGIE wordt ingediend. 

Het college van burgemeester en wethouders van Sittard-

Geleen moet dan een besluit nemen over het verlenen 

van de omgevingsvergunning. De gemeenteraad wordt 

daarom verzocht om een verklaring van geen 

bedenkingen. Ter voorbereiding hierop heeft het college 

de raad bijgepraat over het gelopen proces, de noodzaak 

van dit project en het geplande vervolg. Beluister het 

audioverslag van de Ronde-bijeenkomst. 

 

Meer info? Ga hier naar de website van windpark Holtum-Noord  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/communicatie.engie.nl/l/101700/rimg5ec7onotjdtywn4njigqwthhhjtipmemaaed7mco4ih7zj4a/cmw3z6dzcfkahbnyrfmfvrq3ny__;!8265U9OcugY!mbNA6Bwyde35srHViugNs0uOijV4uuMP4B_mftm0DjhUUDBEJICvqfYN56IkIp0ARlo$
https://urldefense.com/v3/__https:/communicatie.engie.nl/l/101700/rimg5ec7onotjdtywn4njigqwthhhjtipmemaaed7mco4ih7zj4a/cmw3z6dzcfkahbnyrfmfvrq3ny__;!8265U9OcugY!mbNA6Bwyde35srHViugNs0uOijV4uuMP4B_mftm0DjhUUDBEJICvqfYN56IkIp0ARlo$
https://urldefense.com/v3/__https:/communicatie.engie.nl/l/101700/rimg5ec7onotjdtywn4njigqwthhhjtipmemaaed7mco4ih7zj4a/4ivnkyijuplu5263cgmxdpyngi__;!8265U9OcugY!mbNA6Bwyde35srHViugNs0uOijV4uuMP4B_mftm0DjhUUDBEJICvqfYN56IksB8gmPI$


 

 

Holtum-Noord  

Update - 15 oktober 2019  

 

Eerste ideeën over participatie opgehaald 

Op 23 september spraken we in Het Anker in Buchten over de voordelen van het 

windpark en de mogelijkheden voor omwonenden om  mee te doen. Tijdens deze 

bijeenkomst zijn diverse opties besproken: zelf investeren in het park in de vorm 

van aandelen of een lening, een omgevingsfonds om buurtprojecten te financieren 

of korting op de energierekening. Ook deelnemers hebben tijdens de avond hun 

ideeën en wensen kunnen delen. 

 

Het verslag van de avond, de presentatie met de mogelijkheden om mee te doen en 

de opgehaalde ideeën vindt u hier. 

Hoe verder? 

Tijdens een vervolgbijeenkomst op donderdag 31 oktober van 19.30 tot 21.00 uur in 

Het Anker in Buchten worden de geschetste voordelen verder ingevuld. Dat doen 

we samen met belangstellenden die zich hiervoor per e-mail of op 23 september 

hebben aangemeld. Wilt u als direct omwonende ook graag meedenken over het 

vervolg? Dat kan! Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 29 oktober door een mail te 

sturen naar windparkholtumnoord@sittard-geleen.nl 

 

Concept profijtplan 

Op basis van de uitkomsten van beide bijeenkomsten, stelt ENGIE een concept 

profijtplan op, waarin de voordelen en mogelijkheden concreter zijn uitgewerkt. Dit 

https://urldefense.com/v3/__https:/communicatie.engie.nl/l/101700/3cswi3eoyvin2ljhh3jir2ufzbbhxck4uzjx5vugf5ab47sazrda/eo5tiahheyfibiuijshj7aq2mu__;!8265U9OcugY!gbeQhBveBo-WPn5SqTUmlu4zq9DbhvDQB-AolOBJhk4E7E37rqIhd7PvlRJzcvK5grA$
https://urldefense.com/v3/__https:/communicatie.engie.nl/l/101700/3cswi3eoyvin2ljhh3jir2ufzbbhxck4uzjx5vugf5ab47sazrda/aognkwmtdwsnsum5mkjdxrduge__;!8265U9OcugY!gbeQhBveBo-WPn5SqTUmlu4zq9DbhvDQB-AolOBJhk4E7E37rqIhd7PvlRJzXpuSOz4$
https://urldefense.com/v3/__https:/communicatie.engie.nl/l/101700/3cswi3eoyvin2ljhh3jir2ufzbbhxck4uzjx5vugf5ab47sazrda/lzsszr2pazjd2qbuqjdzynljtm__;!8265U9OcugY!gbeQhBveBo-WPn5SqTUmlu4zq9DbhvDQB-AolOBJhk4E7E37rqIhd7PvlRJzncFALfg$


concept plan bespreken we in december met belangstellenden. Het uiteindelijke 

profijtplan dient voor de omgeving als basis om keuzes en afspraken te maken. 

 

 

  

 

Waar staan we nu? 

Parallel aan de gesprekken over het profijtplan, worden de voorbereidingen 

getroffen voor de vergunningaanvraag. We hebben de belangrijkste stappen in het 

proces van het voorgenomen windpark voor u in bovenstaande afbeelding op een rij 

gezet. 

 

Meer weten over Windpark Holtum-Noord. Klik hier.  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/communicatie.engie.nl/l/101700/3cswi3eoyvin2ljhh3jir2ufzbbhxck4uzjx5vugf5ab47sazrda/6dpo35ydxwa4add6audkwcnjca__;!8265U9OcugY!gbeQhBveBo-WPn5SqTUmlu4zq9DbhvDQB-AolOBJhk4E7E37rqIhd7PvlRJzH36yjZ0$


 

Holtum-Noord  

Update september 2019  

 

 

 

Participatiebijeenkomst 23 september 

De gemeente Sittard-Geleen heeft in 2018 samen met de Provincie Limburg 

en ontwikkelaar ENGIE Energie Nederland een intentieovereenkomst 

getekend. Hierin spreken de partijen het voornemen uit op bedrijventerrein 

Holtum-Noord een windmolenpark van drie windmolens te realiseren dat aan 

alle wettelijke eisen voldoet.  

  

Voordelen voor de omgeving 

We vinden het belangrijk dat het windpark voordeel oplevert voor direct 

omwonenden en de omgeving. En, dat de mogelijkheden om mee te doen in 

overleg met de omgeving worden bepaald. 

  

Tijdens een participatiebijeenkomst op 23 september lichten we toe welke 

verschillende mogelijkheden we tot nu toe zien. Ook horen we graag wat u 

belangrijk vindt en waarvoor u zich eventueel zelf wilt inzetten. Denk 

https://urldefense.com/v3/__https:/communicatie.engie.nl/l/101700/dqy5n6tu6vlr4smlegw2rhx2klmjgxlhgqucydfthldv5st4ssmq/7yaueffabwvtyiamm7arm3fz2a__;!8265U9OcugY!k9lgIeFaKEk5q8Ly2Gl1yyk0I4xS83uNoBBgpfmBkN7i_YFSIQcMwW8QoqgXCJAWIbc$


bijvoorbeeld aan een gebiedsfonds (financiële bijdrage in 

buurtvoorzieningen), korting op de energierekening of zelf investeren in het 

park. Door hier samen over te praten, hopen we tot een mooi pakket aan 

voordelen te komen die u, de omgeving en de leefbaarheid ten goede komen. 

  

Interactieve bijeenkomst 

Tijdens de avond leggen we onder andere een aantal vragen en stellingen 

aan u voor. Dat doen we met een interactieve vragenlijst. Neem uw 

smartphone, tablet of laptop mee, zodat u actief kunt meedoen. Er is gratis 

wifi aanwezig.  

  

Hoe kunt u na deze avond meedoen? 

Ook na deze informatiebijeenkomst vragen wij u actief mee te blijven doen. 

Bijvoorbeeld door mee te denken over het omgevingsfonds. We zoeken 

hiervoor bijvoorbeeld bestuursleden die de omgeving vertegenwoordigen bij 

het bepalen van de projecten die uit het fonds betaald worden. Hierover 

vertellen we meer tijdens deze avond. 

  

De uitkomsten van de bijeenkomst en eventuele vervolggesprekken worden 

verwerkt in een profijtplan. Hierin zijn de voordelen van het windpark voor de 

omgeving omschreven en leest u hoe u hiervan gebruik kunt maken. 

  

Doet u mee? 

De informatiebijeenkomst vindt plaats op maandag 23 september van 19.30 

tot 21.00 uur in Het Anker in Buchten. Inloop vanaf 19.15 uur. We zien uw 

aanmelding graag tegemoet. Inschrijven kan tot en met donderdag 19 

september via onderstaande aanmeldbutton. 

Meer informatie over het project vindt u op de website 

www.windparkholtumnoord.nl.  

  

Bent u verhinderd op 23 september, maar wilt u wel met ons meedenken? 

Stuur dan een mail naar windparkholtumnoord@sittard-geleen.nl. We 

betrekken u dan graag in de verdere uitwerking. 

https://urldefense.com/v3/__https:/communicatie.engie.nl/l/101700/dqy5n6tu6vlr4smlegw2rhx2klmjgxlhgqucydfthldv5st4ssmq/6y5zraabg4gsltnm2tejxsrpum__;!8265U9OcugY!k9lgIeFaKEk5q8Ly2Gl1yyk0I4xS83uNoBBgpfmBkN7i_YFSIQcMwW8QoqgXb0yjDlE$
https://urldefense.com/v3/__https:/communicatie.engie.nl/l/101700/dqy5n6tu6vlr4smlegw2rhx2klmjgxlhgqucydfthldv5st4ssmq/rofiu343yybpwcouvnkdj5fyli__;!8265U9OcugY!k9lgIeFaKEk5q8Ly2Gl1yyk0I4xS83uNoBBgpfmBkN7i_YFSIQcMwW8QoqgXg22TrNQ$


 

 

 

 

Holtum-Noord  

Update juli 2019  

  

Tot slot 

We hebben ons best gedaan zoveel mogelijk omwonenden van dit project uit 

te nodigen. Spreekt u andere geïnteresseerden, of kent u belangstellenden 

die de uitnodiging niet hebben ontvangen, attendeer hen hier dan gerust op. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://communicatie.engie.nl/l/101700/qskgjzyxjhi7pgalffaosevux4e7uc26nortjdzfuelelqmwfata/k5o7udzi3nhnuiemuhb5hgm4f4


 

Terugblik infoavond 23 mei 

Graag houden we u op de hoogte van de voortgang in het proces rondom Windpark 

Holtum-Noord. 

  

Tijdens een themabijeenkomst over het windpark Holtum-Noord op 23 mei zijn 

belangstellenden inhoudelijk geïnformeerd over thema’s als geluid, slagschaduw, 

veiligheid, effecten voor mens en natuur, het vervolgproces en het profijt voor de 

omgeving. De presentaties die gebruikt zijn tijdens de sessies zijn beschikbaar via 

de website. 

  

Ook zijn op deze avond schriftelijk vragen ingeleverd bij ons. Deze vragen zijn 

beantwoord en de lijst met alle vragen en antwoorden is eveneens via de website 

beschikbaar. Vragenstellers hebben daarnaast een persoonlijke e-mail ontvangen 

met het antwoord op de door hen gestelde vragen en een verwijzing naar alle 

antwoorden op de site. 

 

>> Naar de website  

 

 

  

 

https://communicatie.engie.nl/l/101700/qskgjzyxjhi7pgalffaosevux4e7uc26nortjdzfuelelqmwfata/2flu6bzzj5odr22zgfyv2knkxa


Belevingsexcursie windpark 

Op 22 juni heeft een belevingsexcursie plaatsgevonden naar het windpark WP 

Aachen Nord, net over de grens bij Heerlen. Na een korte toelichting in het Anker te 

Buchten zijn we met de bus richting het windpark gegaan. Hier hebben 

belangstellenden samen met een deskundige van RoyalHaskoningDHV ervaren wat 

het effect van de windmolens op de omgeving is en was er gelegenheid om vragen 

te stellen. 

Na terugkomst kon onder het genot van een drankje en een broodje verder gepraat 

worden. Ook hier waren deskundigen aanwezig om vragen te beantwoorden en was 

er de mogelijkheid voor aanwezigen om via de Windplanner een visualisatie te laten 

maken vanaf een door hen aangegeven positie. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


