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Holtum-Noord  
Update 9 december 2020  

 

Verslag webinar omgevingsafspraken Windpark Holtum-Noord 

De gemeente Sittard-Geleen stelt een aantal belangrijke voorwaarden aan het windpark 

op bedrijventerrein Holtum-Noord. Eén daarvan is dat het voordeel oplevert voor direct 

omwonenden. Daarvoor is samen met de omgeving een zogenaamd profijtplan in 

ontwikkeling en worden omgevingsafspraken voorbereid. Tijdens een online webinar op 

25 november werd hierover door ENGIE, de gemeente en onafhankelijk 

belangenbehartiger voor bewoners, Rob Rietveld van NLVOW meer uitleg gegeven. Was 

u niet in de gelegenheid het webinar te volgen? Lees dan hier het verslag van de 

bijeenkomst. Hierin zijn ook de vragen en antwoorden opgenomen die tijdens de avond 

aan bod zijn gekomen. 

Denk en praat mee 

Zowel de gemeente als ENGIE vinden het belangrijk dat alle belanghebbenden - 

bewoners én bedrijven - in de verder uitwerking van het profijtplan hun stem kunnen laten 

gelden. Hiervoor wordt in de periode tot aan de bouw van het windpark een aantal 

dialoogtafels georganiseerd, onder leiding van Mirjam Roorda-Knape 

(omgevingsmanager). De eerste vindt begin februari plaats. 

Aan de dialoogtafel nemen naast ENGIE, de gemeente en belangenbehartigers op het 

gebied van natuur en milieu, vier groepen deel: bestaande wijkplatforms / dorpsraden (2 

personen), bewonersplatform gevormd door directe omwonenden (2 personen), BLOW-

HN (2 personen) en een bedrijvenplatform (2 personen). Voorafgaand aan de dialoogtafel 

vinden verschillende voorbesprekingen plaats, waarvoor iedereen zich kan aanmelden. 

Deelname betekent overigens niet dat u instemt met het windpark. 

 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/communicatie.engie.nl/l/101700/amgirtppufjk2jkcdnnsl5f3mz5mvlgd2fin4mkt3eid52yoytbq/4tjvpq4gwohotjvwjpxsub3cjq__;!!La4veWw!goALCHd7i9_4lOLtYjcGIo-kHd5ctb4x58Y1LXE7Of3xTh6QHgs0pkdeFpnvCRxLUI4$
https://urldefense.com/v3/__https:/communicatie.engie.nl/l/101700/amgirtppufjk2jkcdnnsl5f3mz5mvlgd2fin4mkt3eid52yoytbq/4tjvpq4gwohotjvwjpxsub3cjq__;!!La4veWw!goALCHd7i9_4lOLtYjcGIo-kHd5ctb4x58Y1LXE7Of3xTh6QHgs0pkdeFpnvCRxLUI4$
https://urldefense.com/v3/__https:/communicatie.engie.nl/l/101700/amgirtppufjk2jkcdnnsl5f3mz5mvlgd2fin4mkt3eid52yoytbq/iamkqh7fht2czs7a7wljojit3m__;!!La4veWw!goALCHd7i9_4lOLtYjcGIo-kHd5ctb4x58Y1LXE7Of3xTh6QHgs0pkdeFpnv-Bz7Y2o$


  

 

Laat uw stem gelden 

Wilt u als bewoner meedenken over de verdere uitwerking van het profijtplan en de 

omgevingsafspraken? Meld u dan vandaag nog aan voor het bewonersplatform bij Rob 

Rietveld: windparkholtumnoord@sittard-geleen.nl 

Wilt u als bedrijf uw stem laten gelden en deelnemen aan het bedrijvenplatform? Meld u 

dan aan bij belangenbehartiger Frank Jeuring van Parkmanagement Westelijke 

Mijnstreek: frank.jeuring@parkmanagementwm.nl 

 

 

  
 

 

  

 
 
 

 

 

Holtum-Noord  
Update 5 november 2020  
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Denk mee over het profijtplan. Meld u aan voor het 

webinar! 

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft op 8 oktober een verklaring van geen 

bedenkingen afgegeven voor de omgevingsvergunning van Windpark Holtum-

Noord. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het verduurzamen van de 

energievoorziening in Sittard-Geleen.  

  

Voorwaarden windpark 

De gemeente stelt een aantal belangrijke voorwaarden aan een windpark op 

bedrijventerrein Holtum-Noord. Zo moet het windpark voordeel opleveren voor de 

direct omwonenden. Daarvoor is samen met de omgeving een zogenaamd 

profijtplan in ontwikkeling en worden omgevingsafspraken voorbereid. 

Uitwerking profijtplan 

De uitwerking van het profijtplan in omgevingsafspraken pakken we graag met u en 

de omgeving op, samen met onafhankelijk belangenbehartiger voor de bewoners, 

Rob Rietveld van de NLVOW. 

Tijdens een webinar op woensdag 25 november van 19.00 - 20.30 uur gaan we 

hier graag verder op in. We praten u kort bij over de actuele stand van zaken ten 

aanzien van het windpark, daarna lichten we toe hoe we de komende tijd de 

omgevingsafspraken uitwerken. 

Verdere invulling 

We leggen uit hoe u mee kunt doen aan de verdere invulling hiervan en bespreken 

graag de mogelijkheden om geregeld met elkaar van gedachten te wisselen. Want 

zowel de gemeente als ENGIE vinden het belangrijk dat alle belanghebbenden - 

bewoners én bedrijven - hun stem kunnen laten gelden. 

Door de actuele coronamaatregelen organiseren we een online bijeenkomst in de 

vorm van een webinar. Deelnemen kan via een computer, tablet of smartphone met 

internetverbinding.  

Schrijf u in 



Het webinar wordt uitgezonden via Vimeo. Wilt u deelnemen? Schrijf u dan in via de 

button hieronder. U ontvangt na aanmelding een mail met informatie en een link om 

aan het webinar deel te nemen.  

Wilt u meedoen, maar kunt u zich niet via e-mail aanmelden? Of beschikt u niet 

over de mogelijkheid om online deel te nemen? Neemt u dan telefonisch contact 

met ons op via het Klant Contact Center van de gemeente Sittard-Geleen via 

nummer: 14 046. We zoeken dan samen naar een oplossing. 

  

Aanmelden tot en met 22 november 

Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot en met zondag 22 november.  

 

Meld u hier aan voor het webinar  
 

 

  

 

Inwoners krijgen ondersteuning bij uitwerking Profijtplan 

Belangenvereniging Leefbaarheid Omwonenden Windturbines Holtum-Noord 

(BLOW-HN) heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om een onafhankelijke 

omgevingsmanager/belangenbehartiger in te schakelen. “Deelname van BLOW-HN 

aan de totstandkoming van een omgevingsovereenkomst betekent niet dat we 

instemmen met de komst van het windturbinepark of een deel daarvan, en mag niet 

worden gezien als draagvlak. Wel willen we de belangen van omwonenden zo goed 

mogelijk op alle fronten behartigen. Daarom waarderen we het dat we met steun 

van de gemeente een onafhankelijke belangenbehartiger kunnen inschakelen”, 

aldus BLOW-HN. 

  

Stem laten gelden 

BLOW-HN krijgt door de ondersteuning van de gemeente de mogelijkheid een zo 

goed mogelijk profijtplan mee te ontwikkelen. Zowel de gemeente als energiebedrijf 

ENGIE vinden het belangrijk BLOW-HN hierin te ondersteunen en ervoor te zorgen 

dat omwonenden hun stem kunnen laten gelden. Zo slaan ENGIE, BLOW-HN en de 

gemeente de handen ineen om samen te zoeken naar het beste resultaat.  

  

https://urldefense.com/v3/__https:/communicatie.engie.nl/l/101700/2bsjoeq2kxkbpnltj4hzzhpzx2anctaxgs7wkgxq7scexw3k77ka/62kyrqtoz22nplaudxtoczrchy__;!!La4veWw!jad7tIk7yD2YN5sx9LAUohHUx-uZjbrkBY2ziKhOLwGX_yxBn6nQSRbYiK1vaBEdinQ$


Professionele belangenbehartiger 

De gekozen belangenbehartiger, Rob Rietveld van de NLVOW, is onafhankelijk en 

behartigt bewonersbelangen op een professionele manier. Hij heeft ruime ervaring 

in het vormgeven van burgerparticipatie en het maken van omgevingsafspraken bij 

windenergieprojecten. Daarbij neemt hij geen standpunt vóór of tegen windturbines 

in, maar zet hij zich puur in voor de belangen van alle omwonenden, dus niet alleen 

de leden van BLOW-HN. Rob Rietveld is in oktober gestart. 

  

Bedrijven 

We werken aan een belangenbehartiger voor alle bedrijven.  

 

 

  
 

  

 
 
 

 

 

Holtum-Noord  
Update 8 oktober 2020  

 

Omgevingsvergunning voor Windpark Holtum-Noord 

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft donderdag 8 oktober een verklaring van 

geen bedenkingen afgegeven voor de omgevingsvergunning van Windpark Holtum-

Noord. De gemeente zet hiermee een belangrijke stap in het verduurzamen van de 

energievoorziening in Sittard-Geleen. Windpark Holtum-Noord telt drie windturbines 

en is hiermee het eerste windproject van deze omvang in Zuid-Limburg dat hiervoor 

een vergunning krijgt. De gemeente heeft van begin af aan als voorwaarde aan het 

https://urldefense.com/v3/__https:/communicatie.engie.nl/l/101700/wkugdsjo2msopftabwdcizb3zgekszhtypypfhabeoxzze3zekla/223btjf6gnm3c4oyqblih6pvsu__;!!La4veWw!kIpe0mAJuOyRKd6oZ5juvyHO3UISvaIs3DDOKVu8jF2n2DxLfdOfnGMPsAHl2QcnQMI$


windpark gesteld dat er voordeel van de windturbines ten goede komt aan de 

omgeving. Hiertoe is samen met belangstellenden een profijtplan opgesteld. 

Hierover hebben al meerdere gesprekken plaatsgevonden. De verdere invulling 

wordt de komende periode opgepakt. 

  

De definitieve verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning 

wordt binnen afzienbare tijd bekend gemaakt. Iedereen die een zienswijze heeft 

ingediend op de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, die van 20 mei tot 1 juli 

ter inzage lag, wordt over dit besluit geïnformeerd en kan binnen zes weken na de 

datum van bekendmaking beroep aantekenen. Zodra de omgevingsvergunning 

wordt verleend, kunnen de windturbines worden gerealiseerd.  

  

Parallel aan dit traject wordt de bouw van het windpark voorbereid. Een stap hierin 

is de aanvraag van de SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieopwekking). 

Deze subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van windstroom en grijze 

stroom, waardoor windenergie kan concurreren met elektriciteit uit kolen of gas. 

Daarna vindt de bouw en ingebruikname plaats. Naar verwachting neemt dit traject 

twee tot drie jaar in beslag. Welke windturbines er uiteindelijk worden geplaatst, kan 

nu nog niet worden gezegd. “Het is belangrijk dat met de keuze voor een bepaalde 

turbine overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk wordt voorkomen”, zegt 

wethouder Kim Schmitz. “Met ENGIE is daarom afgesproken dat ze bij de 

definitieve keuze de nieuwste ontwikkelingen onderzoeken.” 

 

 

  
 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

Update Holtum-

Noord  
14 september 2020  
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Besluitvormingstraject omgevingsvergunning 

Windturbinepark Holtum Noord 

In de ronde van 24 september aanstaande bespreekt de gemeenteraad van Sittard-

Geleen de definitieve verklaring van geen bedenkingen voor de 

omgevingsvergunning van het Windturbinepark Holtum Noord. Er is een half uur 

spreektijd gereserveerd voor eventuele insprekers. 

De ontwerpverklaring van geen bedenkingen heeft van 20 mei tot 1 juli 2020 ter 

inzage gelegen. Er zijn in totaal 100 zienswijzen ingediend tegen deze 

ontwerpverklaring. 

De gemeenteraad neemt in haar vergadering van 8 oktober aanstaande een besluit 

over de definitieve verklaring van geen bedenkingen. Het besluit wordt vervolgens 

gedurende zes weken ter inzage gelegd. Iedereen die een zienswijze heeft 

ingediend, wordt over dit besluit geïnformeerd en kan binnen deze zes weken 

beroep aantekenen. 

  

 

Meer nieuws? Klik hier  
 

 

  
 

 

  

 

 
 
 

 

 

Update  
juli 2020  
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Beste lezer, 

  

Omgevingsvergunning 

Eind januari is de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

drie windturbines op bedrijventerrein Holtum-Noord ingediend bij de gemeente. 

Deze is nodig om de bouw van de windmolens mogelijk te maken. De 

ontwerpvergunning lag van 20 mei t/m 1 juli ter inzage. In deze periode vonden drie 

digitale inloopbijeenkomsten plaats, waar belangstellenden vragen konden stellen 

over de stukken die ter inzage lagen. De verslagen van deze bijeenkomsten vindt u 

op www.windparkholtumnoord.nl. 

  

De reactietermijn om zienswijzen in te dienen is inmiddels gesloten. Naar aanleiding 

van de ontwerpvergunning heeft de gemeente 95 schriftelijke zienswijzen 

ontvangen. De meest genoemde argumenten in de ingediende zienswijzen zijn in 

willekeurige volgorde: 

• Cumulatie  

• Visuele hinder (horizonvervuiling/te hoge molens) 

• Geluid 

• Slagschaduw 

• Gezondheidsrisico’s vanwege geluid (hoog en laagfrequent), licht en slagschaduw 

• Aantasting flora en fauna 

• Aantasting woon- en leefklimaat 

• Waardedaling 

• Afstand tot woonomgeving te klein 

• Geen inspraak/draagvlakverkenning over locatiekeuze 

  

De gemeente beantwoordt alle binnengekomen zienswijzen in een zogenaamde 

zienswijzenota en past de definitieve omgevingsvergunning naar aanleiding hiervan 

mogelijk nog aan. In het najaar verwachten we een definitief besluit over de 

vergunning. Hiertegen kan in beroep worden gegaan. Bij een onherroepelijke 

vergunning start de bouw van het windmolenpark waarschijnlijk in 2022. 
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Profijtplan  

Bijeenkomst ‘Zelf investeren’ 

Begin september praten we met belangstellenden verder over het onderdeel ‘zelf 

investeren’ in het windpark. We doen dit samen met mensen uit de omgeving, die 

tijdens eerdere bijeenkomsten over het profijtplan hebben aangegeven graag mee 

te denken. We gaan tijdens deze avond in op de mogelijkheden voor ‘zelf 

investeren’ die in het profijtplan genoemd zijn.  

  

Invulling omgevingsfonds 

Na vergunningverlening gaan we met de omgeving in gesprek over de invulling en 

beheer van het omgevingsfonds. Wij zijn op zoek naar enthousiaste omwonenden 

die hieraan willen bijdragen en horen graag uw ideeën. Praat u graag mee over dit 

onderwerp? Stuur dan een mail naar windparkholtumnoord@sittard-geleen.nl. Een 

uitnodiging hiervoor wordt t.z.t. ook breed verspreid in de directe omgeving van 

Holtum-Noord. 

 

 

  
 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

Update  
mei 2020  
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Beste lezer, 

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft op maandag 11 mei 2020 een ontwerp 

verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het Windpark Holtum-Noord. Dit 

betekent dat we een volgende fase van dit project ingaan. 

Ontwerpvergunning ter inzage en reageren 

De omgevingsvergunning kunt u van 20 mei t/m 1 juli 2020 inzien bij de balie 

Vergunningen van de Stadswinkel, Markt 1 te Geleen. De stadswinkel is uitsluitend 

op afspraak geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00-18.00 uur en 

donderdagavond van 18.00-20.00 uur. U kunt de vergunning ook digitaal inzien op 

www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Tijdens deze inzagetermijn kunt u een eventuele zienswijze schriftelijk kenbaar 

maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 18, 6130 AA 

Sittard-Geleen. 

 

 

  

Meld u aan voor de digitale inloopavond Holtum-Noord  

In verband met deze volgende stap in het project, willen de gemeente en ENGIE de 

vragen beantwoorden die bij u leven over het windpark en deze stap in de 

procedure. Graag hadden we dit wederom op een locatie bij u in de buurt 

georganiseerd, maar dat is door de coronacrisis helaas nog niet mogelijk. Gelukkig 

kunnen we ook gebruikmaken van het internet om met elkaar te praten. Iedereen 

die een computer, tablet of smartphone heeft met een internetverbinding kan 

deelnemen aan een ‘digitale inloopavond’. 

 

U kunt deelnemen aan deze virtuele bijeenkomst op dinsdag 9 juni, om 19.00 uur 

of om 20.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst kunt u vragen stellen over de stukken 

die ter inzage liggen. Voor bedrijven is er een bijeenkomst op 10 juni om 19.00 uur. 

 

Wilt u deelnemen? 

Schrijf u hier in voor de bijeenkomst om 19.00 uur 

Schrijf u hier in voor de bijeenkomst om 20.30 uur 

Inschrijven bedrijven, 10 juni 19.00 uur 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, houden we woensdag 10 juni 20.30 uur 

achter de hand voor een extra sessie. Op maandag 8 juni ontvangt u een 

uitnodiging met een aanmeldlink om deel te nemen. De bijeenkomst duurt ongeveer 

1 uur met maximaal een kwartier uitloop.  
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Vragen stellen 

Omdat het een digitale bijeenkomst is, gaat het stellen van vragen anders dan 

anders. Allereerst kunt u de veel gestelde vragen op de website checken om te zien 

of uw vraag daar al bij staat. Het is daarnaast handig om uw vraag voorafgaand aan 

de bijeenkomst via de mail in te sturen: windparkholtumnoord@sittard-geleen.nl. 

Heeft u nu nog geen vraag, maar tijdens de bijeenkomt wel? Dan heeft u de 

gelegenheid uw vraag via de chatfunctie te stellen. Kunt u niet meedoen maar heeft 

u wel vragen? Mail ons dan ook. 

Praktisch en privacy 

We organiseren deze sessie via Microsoft Teams. In de bevestigingsmail van 8 juni 

vindt u een link om op 9 juni deel te nemen. In verband met de privacy willen we u 

er vooraf op wijzen, dat bij deelname aan deze sessie uw naam en mailadres 

zichtbaar zijn voor andere deelnemers aan de sessie. 

Tot slot 

We hebben ons best gedaan zoveel mogelijk omwonenden over dit project te 

informeren. Spreekt u andere geïnteresseerden, stuur deze update dan gerust door. 

 

 

  
 

 

  

 

 
 
 
 
 

 

 

Holtum-Noord  
Update 22 april 2020  
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Data besluitvorming gemeente Sittard-Geleen Windpark 

Holtum-Noord 

De vergunningaanvraag voor windpark Holtum-Noord is eind januari bij de 

gemeente Sittard-Geleen ingediend. Benodigde besluitvorming door de 

gemeenteraad zou eind maart / begin april plaatsvinden. Als gevolg van de 

maatregelen rondom het Coronavirus is dit uitgesteld. De nieuwe data zijn: 

23 april: 18.30 Digitale inspreekronde 

30 april: 19.00 uur Digitale Raadsronde 

7 mei: 18.30 uur Raadsvergadering 

 

De stukken kunt u vinden op iBabs online gemeente Sittard-Geleen 

Heeft u over bovenstaande vragen dan kunt u terecht bij omgevingsmanager Mirjam 

Roorda-Knape of projectleider Edwin Gerrmann (14 046) of stel uw vraag 

via windparkholtumnoord@sittard-geleen.nl 
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Effecten Corona-maatregelen op planning Windpark Holtum-

Noord 

De vergunningaanvraag voor windpark Holtum-Noord is eind januari bij de gemeente 

Sittard-Geleen ingediend. Benodigde besluitvorming door de gemeenteraad zou eind 

maart / begin april plaatsvinden. 

 

Maar als gevolg van maatregelen rondom het Coronavirus gaat de Raadsronde van 26 

maart niet door en zal er ook geen besluitvorming over windpark Holtum-Noord 

plaatsvinden in de Raadsvergadering van 2 april. De ter inzage legging van de 

ontwerpvergunning zal om dezelfde reden ook niet vanaf half april plaatsvinden. 

 

De geplande inloopbijeenkomst van 7 mei en de bijeenkomst in het kader van het 

profijtplan worden eveneens tot nader orde uitgesteld. 

 

Op dit moment is onduidelijk hoe dit zich de komende periode gaat ontwikkelen. Zodra we 

meer weten informeren we u hierover. In de tussentijd kunt u met vragen terecht bij 

omgevingsmanager Mirjam Roorda-Knape of projectleider Edwin Gerrmann (14 046) of 

via windparkholtumnoord@sittard-geleen.nl 

  

  

  

 

Bekijk hier de website van Windpark Holtum-Noord  
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Aanvraag omgevingsvergunning  

Aanvraag omgevingsvergunning  

Zoals wij al eerder hebben verteld is op 23 januari de omgevingsvergunning voor 

het plaatsen van de drie windturbines aangevraagd. Volgens artikel 3.3 van de wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op deze vergunning de openbare 

voorbereidingsprocedure van toepassing. Dat houdt in dat het ontwerpbesluit 

(inclusief alle stukken) zes weken ter inzage wordt gelegd. De stukken zijn ook 

digitaal beschikbaar via de site. Iedereen kan daarover zienswijzen indienen. Tegen 

het definitieve besluit kan daarna in beroep worden gegaan. 

  

Bestuurlijke besluitvorming 

  

Het college van burgemeester en wethouders en de Raad buigen zich momenteel 

over twee zaken. 

  

Ten eerste de ontwerp omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is nodig 

om de bouw van de windmolens mogelijk te maken. Gekoppeld aan de 

omgevingsvergunning ligt het advies van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 

(ARK) en een voorbereidingsbesluit voor. De ARK beoordeelt of het plan in strijd is 

met redelijke eisen van welstand. De commissie is in dit geval van mening dat de 

invloed van de turbines naar de omgeving, het omliggende landschap en 

dorpsbeeld groot is en daarin een te dominante rol gaat spelen. Nu heeft het college 

van B&W de mogelijkheid om af te wijken van een negatief welstandsadvies. Een 

maatschappelijk, economisch of duurzaamheidsaspect kan immers van groter 

belang zijn dan het welstandsaspect. Vanwege het zwaarwegende 

duurzaamheidsaspect neemt het college het advies van de ARK niet over. Het 
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voorbereidingsbesluit is bedoeld om te voorkomen dat er te dicht bij de windmolens 

gebouwen worden gebouwd en/of gebruikt voor bedrijven waar veel (meer dan 50) 

mensen tegelijkertijd verblijven. 

  

Ten tweede een verklaring van geen bedenkingen. Is een omgevingsvergunning in 

strijd met het bestemmingsplan, dan kan er alleen vergunning worden verleend als 

de raad verklaart geen bedenkingen te hebben tegen de vergunning.  

  

Noteer deze datum alvast! 

  

Wanneer het ontwerpbesluit op beide is genomen, start de formele inspraak vanuit 

de omgeving. Naar verwachting liggen de documenten, afhankelijk van de 

raadsbehandeling, vanaf de tweede week april 6 weken ter inzage. De stukken 

liggen dan ter inzage in het stadskantoor van de gemeente Sittard-Geleen aan de 

Markt 1 te Geleen. Tijdens deze periode kunt u uw zienswijze indienen en wordt 

een inloopbijeenkomst georganiseerd. Na het definitieve besluit kunnen 

belanghebbenden eventueel beroep aantekenen. De ontwerp-

omgevingsvergunning is ook in te zien op de landelijke website 

www.ruimtelijkeplannen.nl 

  

Hier leest u meer over officiële termijnen in het proces 

  

Noteert u 7 mei 2020 alvast, dat is de datum van de inloopbijeenkomst die ENGIE 

organiseert. U bent van harte welkom met al uw vragen. Via een brief wordt de 

omgeving hiervoor uitgenodigd. 
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Profijtplan Windpark Holtum-Noord draagt bij aan 

leefbaarheid 

In maart 2018 ondertekende Gemeente Sittard-Geleen met ENGIE en Provincie 

Limburg een intentieovereenkomst voor de komst van Windpark Holtum-Noord. 

Onderdeel van die overeenkomst is de afspraak dat ENGIE een profijtplan voor de 

omgeving opstelt. Dat plan ligt er nu: een richtinggevend document met daarin 

verschillende mogelijkheden voor de omgeving om van het toekomstige windpark te 

profiteren. Het profijtplan is in drie bijeenkomsten met de omwonenden uitgewerkt.  

Het profijtplan beschrijft vier mogelijkheden voor participatie: 

1. Omgevingsfonds 

Voor elke Megawatt die het windpark oplevert, stopt ENGIE een bedrag in dit fonds. 

Gebruikelijk daarvoor is een bijdrage van € 0,50 per Megawatt. Op uitdrukkelijk 

verzoek van wethouder Kim Schmitz verdubbelt ENGIE de bijdrage voor de 

omgeving tot € 1,00 per Megawatt. Dit betekent dat er gedurende 15 à 20 jaar 

jaarlijks ca. € 30.000,- voor buurtprojecten beschikbaar komt. Dit fonds wordt geheel 

bestuurd door de directe omgeving. 

2. Zelf investeren 

Voor omwonenden is er de mogelijkheid deels eigenaar te worden van het 

windpark. Zij krijgen de mogelijkheid te investeren in de 3 windturbines en hiermee 

een rendement te behalen van 4 tot 7%, afhankelijk van de gekozen vorm. Dat 

rendement is aanzienlijk hoger dan de rente die de bank geeft op spaargeld.  

3. Afname groene energie 

Ongeveer een half jaar voor aanvang van het in gebruik stellen van de 

windturbines, zal ENGIE een aanbod ontwikkelen voor de afname van de 

opgewekte groene stroom van Windpark Holtum-Noord. In grote lijnen zal dit er als 

volgt uitzien: 



• Ontvang thuis de stroom van de lokale windturbines tegen een aantrekkelijk 

en concurrerend tarief 

• Aanbod voor:  

o Omwonenden (voorrang) 

o Omliggende wijken en dorpen 

4. Aanplant van groen 

Samen met de directe omgeving wordt gekeken waar groenafscherming van de 

windturbines mogelijk en nuttig is voor de direct omwonenden. ENGIE stelt hiervoor 

een bedrag van € 15.000,- beschikbaar. 

Ook bij de verdere invulling van het plan worden omwonenden betrokken. Zij 

worden per brief uitgenodigd om mee te denken. Lees het volledige profijtplan op de 

pagina participatie van de website. 

 

 

  

Aanmeldnotitie en vergunningaanvraag Windpark Holtum-

Noord ingediend  

Vooruitlopend op de aanvraag van de omgevingsvergunning, heeft ENGIE bij 

Gemeente Sittard-Geleen een aanmeldnotitie ingediend. Het signaal dat 

omwonenden zorgen hebben over het cumulatieve geluidsniveau in het gebied 

neemt de gemeente ter harte. Ook de RUD, die de aanmeldnotitie heeft beoordeeld, 

geeft aan dat het wenselijk is te kiezen voor een turbine type waarbij het 

geluidsniveau wordt beperkt. 

Een gelijkluidend advies is ontvangen van de GGD Zuid-Limburg. Wij geven gehoor 

aan dit advies door in de vergunning een doelvoorschrift op te nemen voor geluid 

dat 2 dB lager is dan de wettelijke norm. Hiermee wordt gezorgd dat zoveel mogelijk 

de best beschikbare technieken worden gebruikt. 

Bovendien oordeelt de RUD dat het plan geen nadelige gevolgen heeft voor het 

milieu. Een milieueffectrapportage is dan ook niet nodig, aldus de RUD. Het College 

van B&W heeft op 21 januari 2020 besloten dit advies over te nemen. Aansluitend 

heeft ENGIE de daadwerkelijke vergunningaanvraag ingediend. Daarmee start ook 

de formele procedure om te komen tot realisatie van het beoogde windpark. 
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Inspraak vervolgfase 

In 2019 zijn alle onderzoeken die toen waren uitgevoerd aan de omgeving ter 

beschikking gesteld. Er zijn veel vragen gesteld en beantwoord. Via 6 

dorpsgesprekken, een themasessie op 23 mei 2019 en een belevingsexcursie op 

22 juni 2019 is de omgeving van het Windpark Holtum-Noord zo goed mogelijk 

betrokken bij en geïnformeerd over de plannen. Informele inspraak heeft dus al 

volop plaatsgevonden. 

  

Formele inspraak 

Formele inspraak is mogelijk op het ontwerpbesluit. Dit besluit moet nog door B&W 

en de gemeenteraad genomen worden. In de fase die dan volgt is er de 

mogelijkheid voor formele inspraak vanuit de omgeving. Naar verwachting liggend 

de documenten, afhankelijk van de raadsbehandeling, vanaf tweede week april dan 

wel vanaf tweede week mei ter inzage.    

De stukken liggen dan ter inzage in het stadskantoor van de gemeente Sittard-

Geleen aan de Markt 1 te Geleen.Tijdens deze periode kunt u uw zienswijze 

indienen. ENGIE organiseert in deze periode een inloopbijeenkomst om de plannen 

nogmaals met u te delen. U bent van harte welkom met al uw vragen. Na het 

definitieve besluit kunnen belanghebbenden eventueel bezwaar aantekenen. 

  

Profijtplan   

Parallel aan de formele procedure gaat ENGIE samen met de Gemeente Sittard-

Geleen graag het gesprek aan met omwonenden over de verdere invulling van het 

profijtplan. Binnenkort volgt nog een brief waarin u wordt uitgenodigd voor een 

inloopbijeenkomst waarin u een toelichting krijgt op de vergunningaanvraag. Deze 

brief wordt weer breed verspreid zoals u van ons gewend bent. 
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