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Informatiebijeenkomst gemeente Sittard-Geleen en ENGIE 
 Windpark Holtum-Noord. Hoe doet u mee? 

 

 
Datum  maandag 23 september 2019 
Tijd:  aanvang 19.30 uur 
Plaats:  Het Anker, Buchten 
 
Aanwezig namens de gemeente Sittard-Geleen: 
Edwin Gerrmann, projectleider 
Suzanne Wolters, communicatieadviseur 
 
Aanwezig namens ENGIE Energie Nederland: 
Hans Duivenvoorden, projectontwikkelaar Windmolenpark Holtum-Noord 
Marieke Eeren, consumentenafdeling lokale stroom voor lokale afname 
Alwin Schoonwater, projectontwikkelaar Windmolenpark in Nijmegen 
Roelien Schrage, communicatieadviseur 
 
Aanwezig als moderator: 
Mirjam Roorda-Knape-Knape, omgevingsmanager Windpark Holtum-Noord 
 
Programma: 
19.15 uur  Inloop deelnemers 
19.30 uur  Aanvang programma 
19.30 – 19.45 uur Welkom, introductie door/namens gemeente, schetsen doel avond 
19.45 – 20.15 uur Presentatie/toelichting ENGIE 
20.15 – 20.45 uur Mentimeter, interactief gesprek 
20.45 – 21.00 uur Hoe nu verder, afronding 
 

 

Opening 
Mevrouw Roorda-Knape opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom. Ze legt uit dat de 
bijeenkomst van vanavond met name is bedoeld om een beeld te krijgen van hoe omwonenden mee 
zouden kunnen doen in het Windpark (participatie) en welke voordelen dat kan opleveren. Ze 
benadrukt dat er vanavond geen vaststaand plan wordt gepresenteerd maar dat de gemeente vooral 
wil horen wat de omwonenden belangrijk vinden door ideeën op te halen.  
 
De heer Gerrmann licht toe dat de coalitie de ambitie heeft uitgesproken om in 2040 energieneutraal 
te zijn waarvan het Windmolenpark Holtum-Noord (3 windmolens) een onderdeel is. In 2018 is een 
intentieovereenkomst voor het Windmolenpark getekend tussen de gemeente Sittard-Geleen, ENGIE 
en de Provincie Limburg. Er is gesproken met de wijkplatforms en in 2019 zijn er dorpsgesprekken 
geweest. Op 23 mei 2019 was een informatiebijeenkomst die in juni gevolgd werd door een 
ervaringsexcursie. Er is een eerste ronde geweest (commissie raadsvergadering). De fase die nu is 
aangebroken, is dat er een profijtplan opgesteld moet worden. 
 
Profijtplan 
In de intentieovereenkomst is opgenomen, dat de omgeving niet alleen de lasten moet dragen, maar 
dat ook de lusten naar de omgeving moeten terugvloeien. ENGIE zal een profijtplan opstellen en de 
gemeente gaat erop toezien (aan de hand van opgestelde richtlijnen) dat dat een goed plan wordt. Het 
is belangrijk dat omwonenden ideeën en input leveren voor dit profijtplan. 
 
ENGIE Nederland BV 
De heer Duivenvoorden is projectontwikkelaar namens ENGIE voor het Windmolenpark Holtum-
Noord. Hij stelt Marieke Eeren voor van de consumentenafdeling lokale stroom voor lokale afname en 
Alwin Schoonwater die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van een Windmolenproject in 
Nijmegen en aldaar in gesprek is met de buurt en de omgeving over participatie. De ENGIE- 
medewerkers zijn na afloop van de bijeenkomst beschikbaar voor (individuele) vragen. 
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Participatie 
De heer Duivenvoorden schetst de mogelijkheden om mee te doen (te participeren) in het 
Windmolenpark Holtum-Noord: 
1) Financiële participatie  Doel: zelf investeren; 
2) Omgevingsfonds  Doel: financiële bijdrage in buurtvoorzieningen. De gemeenschap kan ideeën 

indienen voor subsidie uit dit fonds. 
3) Windenergie tegen aantrekkelijk tarief  Doel: lokale opwek voor lokaal verbruik. 
 
Ad 1) financiële participatie 
De mogelijkheden tot financiële participatie in het Windmolenpark Holtum-Noord zijn als volgt: 
a) Lening: Omwonenden lenen geld (in coupures van € 250, €500, €750) aan het Windpark, dat met 

dit geld investeert. Elk jaar wordt rente uitgekeerd op de lening. De looptijd en de grootte van de 
coupures moeten nog worden vastgesteld, de mening hierover van de omwonenden is belangrijk. 
De lening wordt aan het einde van de looptijd terugbetaald. Het rendement van de lening wordt 
geschat op zo’n 4% à 5%. Over het algemeen is het zo dat investeren via een lening een wat 
lager risico kent dan investeren via aandelen. 

b) Aandelen (participatie via een fonds): Via de aankoop van aandelen worden omwonenden een 
stukje eigenaar van het Windmolenpark. Het idee is om dit via een fonds te realiseren dat de 
administratieve verwerking op zich zal nemen. De looptijd van een aandeel is onbeperkt en kan 
zo’n 20 jaar lopen; tot het moment van verkoop heeft men recht op een jaarlijkse winstuitkering 
(dividend). Het rendement van de aandelen is afhankelijk van het windjaar: indien de molens 
uitstekend draaien, dan is dat winst die via dividend bij de aandeelhouders wordt uitgekeerd. De 
inschatting is dat het rendement ongeveer 4% tot 7% zal zijn. Met/In het fonds wordt afgesproken 
dat er enkele momenten per jaar zijn waarop de aandelen terug kunnen worden verkocht aan de 
andere aandeelhouders en/of geïnteresseerden. Een voorbeeld van een regionaal duurzaam 
fonds is het fonds van Meewind. Informatie hierover is te vinden op: www.meewind.nl.  

Bovenstaande participatiemogelijkheden zullen nader worden uitgewerkt. Het duurt nog zo’n 2 jaar 
voordat de windmolens gebouwd gaan worden. Deze periode zal worden gebruikt om de 
mogelijkheden tot financiële participatie zorgvuldig vorm te geven. 
 
Aanvullende vragen door aanwezigen: 

 Fluctueren de aandelen in waarde? Antwoord: Ja. Maar de fluctuatie is relatief beperkt. Het geld 
zit in de windmolen en die wordt in een x-aantal jaren afgeschreven. Maar er is wel een stukje 
financieel risico. 

 Wordt de waardebepaling een paar keer per jaar gedaan? Antwoord: Ja. 
 
Enkele praktische vragen rondom de financiële participatie moeten nader worden uitgewerkt. Daarom 
wordt vanavond de mening van de omwonenden gevraagd over: 

 Hoe hoog participatiemogelijkheden moeten zijn? 

 Hoe lang moet de looptijd van de lening zijn: 5 jaar, 7 jaar, 10 jaar, anders? 

 Wie mogen participeren? Bijvoorbeeld op basis van postcode en verdelen in rondes? Hoe groot 
moet de participatiecirkel zijn? 

 
De financiële participatie moet voldoen aan de AFM-regelgeving en ook intern door ENGIE worden 
goedgekeurd.  
 
Aanvullende vragen door aanwezigen: 

 We praten over participatie. Maar u gaat voorbij aan het feit dat er bij alle gesprekken die zijn 
geweest met omwonenden, er nog geen enkel draagvlak is voor dit hele proces. U slaat dat over 
maar praat wel over participatie. Antwoord mw. Roorda-Knape: Vanavond zijn we bij elkaar om te 
praten over hoe omwonenden mee kunnen doen en hoe de voordelen terug kunnen vloeien in het 
gebied. Dat wil niet zeggen dat we over het al dan niet aanwezig zijn van draagvlak heenstappen. 
Vanavond bespreken we hoe u kunt participeren, ervan uitgaande dat het Windmolenpark er 
komt. Dit traject loopt samen met het traject dat er nog allerlei besluiten moeten worden genomen. 
De uitnodiging voor de informatiebijeenkomst van vanavond is huis-aan-huis verstuurd in een 
straat van 1.500 meter rondom het geplande Windmolengebied. 

 
Ad 2) omgevingsfonds 
De heer Duivenvoorden schetst dat het doel is om een fonds voor sociale projecten in de omliggende 
wijken en buurten op te richten. Hierbij worden de richtlijnen van de Nederlandse Wind Energie 

http://www.meewind.nl/
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Associatie (NWEA) gevolgd. Het fonds is VOOR en DOOR de omgeving en er zal ca. €15.000 per jaar 
in worden gestort (door de productie van elektriciteit door de windmolen), 20 jaar lang. Dit komt neer 
op een totaalbedrag van €300.000 dat verdeeld kan worden over projecten in de omgeving van het 
Windmolenpark. ENGIE zal meteen bij de opstart van het fonds eenmalig €15.000 erin storten zodat 
er een startkapitaal is en er bij aanvang meteen projecten kunnen worden beoordeeld en toegekend. 
Het is de bedoeling dat een beoordelingscommissie (bestaande uit vertegenwoordigers van 
omwonenden) de aanvragen gaat beoordelen. De subsidieaanvragen komen van lokale bewegingen 
uit omliggende wijken/dorpen waarbij het gaat om een collectief en/of groepsbelang (reglement). Denk 
aan verenigingen, goede doelen en activiteiten door/voor vrijwilligers. ENGIE zal slechts als 
toezichthouder in het omgevingsfonds fungeren.  

 
Aanvullende vragen door aanwezigen: 

 Wanneer gaat dit fonds van start? Antwoord: Als de windmolens operationeel worden, over ca. 2 
jaar. 

 Hoe wordt er omgegaan met mogelijke claims? Antwoord: Dat is de verantwoordelijkheid van 
ENGIE. 

 Hoe zit het met risico’s zoals planschade, geluidsisolatie? Antwoord: Die risico’s liggen bij ENGIE 
en staan los van het omgevingsfonds. 

 Heeft ENGIE al opdracht gekregen voor planschadeberekening? Antwoord: Ja, dat wordt op dit 
moment onderzocht. Daar verschijnt een rapport over dat aan de gemeente zal worden 
aangeboden. 

 Gaat het fonds ook over gezondheidsproblemen? Antwoord: Nee. 

 Het omgevingsfonds moet gezien worden als een sociaal fonds. Antwoord: Ja. 

 Dit is eigenlijk een compensatie? Antwoord: Het is maar hoe je het noemt: profijt, voordeel zijn ook 
goede termen. 

 
Praktisch zullen de volgende zaken nader uitgewerkt moeten worden: 

 Fonds reglement 

 Uitvoeringsovereenkomst 

 Profiel leden Beoordelingscommissie 

 Reglement Beoordelingscommissie 

 etc.  
 

Stroom van Windpark Holtum-Noord 
Er gaat lokaal stroom aangeboden worden van de lokale windturbines tegen een aantrekkelijk tarief 
door ENGIE. Dat zal nog ca. 2 jaar duren. Naast stroom biedt ENGIE ook gas aan. ENGIE is naar 
eigen zeggen goed bezig in de markt en het marktaandeel van ENGIE groeit nog steeds. ENGIE is 
voornemens om voor Windmolenpark Holtum-Noord een speciale website in het leven te roepen 
waarop een tool komt om zelf gas en elektra in te vullen, alsook een app. ENGIE zal een 
concurrerend en competitief aanbod doen. Stroom uit de lokale windturbines wordt aangeboden aan 
omwonenden (voorrang) en de omliggende wijken en dorpen. Naast stroom is er ook een optie om 
voor CO2 gecompenseerd gas te kiezen. 
 

Interactieve vragenronde 
De vragen en antwoorden die tijdens de avond zijn gesteld (via Mentimeter) zijn ook als pdf terug te 
vinden op de website). 
 
Vraag 1) U kunt op verschillende manieren meedoen in het windpark. Heeft u hiervoor 
belangstelling? 
Uitkomst: 
 Ja: 33 aanwezigen 
 Nee: 13 aanwezigen 
 
Conclusie: ongeveer 2/3

e
 van de aanwezigen wil meedoen, waarbij opgemerkt wordt dat de 

mogelijkheid om ‘weet niet’ te antwoorden, ontbreekt. 
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Vraag 2) Welke maatregelen kunnen wij nemen om de omgeving tegemoet te komen en/of de 
leefbaarheid in uw omgeving te verbeteren?  
Toelichting: Welke maatregelen zouden ENGIE en de gemeente kunnen nemen om de leefbaarheid in 
uw omgeving te verbeteren? Er zijn 3 antwoorden mogelijk. 
 
Uitkomst: 
Diverse antwoorden die eruit springen worden als volgt samengevat: 

 Discussie leefbaarheid, die loopt nog; 

 Kosten energie omlaag; 

 Behoud van zwembad; 

 Betere voorzieningen; 

 Minder geluid; 

 Natuurcompensatie; 

 Luisterend oor van de gemeente. 
 
Anderzijds is er de duidelijke opmerking: ‘We willen geen windmolens, dus nu ophouden’. 
 
Vraag 3) We zien vooralsnog drie mogelijkheden om mee te doen in het windpark. Wat heeft uw 
voorkeur? (1 keuze mogelijk) 
Uitkomst: 
 Financiële participatie: 15 aanwezigen 
 Omgevingsfonds: 7 aanwezigen 
 Windenergie tegen aantrekkelijk tarief: 14 aanwezigen 
 
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat eigenlijk alle drie de punten relevant zijn voor een goed plan. Dit 
wordt gedeeld door de aanwezigen. Conclusie: het plan zou alle drie de punten moeten bevatten. 
 
Vraag 4) Een deel van het project kan door de omgeving worden gefinancierd. Wat heeft uw 
voorkeur? 
Aanvullende vraag door aanwezigen: 
Wat verstaat u onder energiecoöperatie? Antwoord: U wordt dan voor een deel eigenaar van het park. 
De opzet zou een energiecoöperatie kunnen zijn die aandelen heeft en waarvan omwonenden 
aandelen kunnen kopen. Een energiecoöperatie heeft geen winstoogmerk. Een coöperatie is een 
vereniging van mensen; iedereen in een bepaald vastgesteld gebied kan lid worden. ENGIE heeft 
contacten met Energiecoöperatie Sittard-Geleen en Echt-Susteren. 
 
Uitkomst: 
 Lening: 13 aanwezigen 
 Aandelen: 13 aanwezigen: 
 Eigenaarschap via energiecoöperatie: 2 aanwezigen 
 Geen belangstelling voor financiële participatie: 14 aanwezigen 
 
Aanvullende vragen door aanwezigen: 

 Er staat ‘een deel van het project kan door omgeving worden gefinancierd’. Wie financiert het 
andere deel? Antwoord: ENGIE met een deel eigen vermogen en een deel banklening. 

 Zijn er verschillen in opbrengst? Antwoord: De inkomsten van het Windmolenpark bestaan uit 
verkoop van stroom en een stukje uit SDE (Subsidie Duurzame Energie). De subsidie wordt 
steeds minder. Misschien dat het project over 2 jaar al zonder subsidie draait, dat zou kunnen. 

 Hoeveel kapitaal is nodig? Antwoord: De totale investering bedraagt tussen 12 en 15 miljoen. 
Over het algemeen wordt uitgegaan van 20% eigen vermogen en 80% lening. De lening kan in 
verschillende vormen zijn, namelijk banklening, obligaties, achtergestelde leningen. Die discussie 
willen we met u voeren. 

 Hoe hoog is de subsidie? Antwoord: Op het kapitaalgedeelte zit geen subsidie, maar wel in de 
exploitatie. Dat is de SDE: 70% stroomprijs, 30% subsidie. Het aandeel subsidie wordt steeds 
minder en het aandeel stroom groter. Dit is niet alleen in Holtum-Noord zo, dit geldt overal. 

 Stel er komt geen enkele financiering uit de omgeving? Antwoord: Dan zet ENGIE toch door en 
zal het eigen vermogen worden ingezet en de banklening. Het Windmolenpark is niet afhankelijk 
van bijdragen door de omgeving maar wil wel dat het voor een deel eigendom wordt van de 
omgeving. 
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Vraag 5) Stel u wilt investeren in het windpark. Wat mag volgens u de minimale inlegoptie zijn? 
Uitkomst:  
 €250: 12 aanwezigen; 
 €500: 5 aanwezigen; 
 €750: 0 aanwezigen; 
 €1.000: 10 aanwezigen; 
 Ik weet nog niet of ik wil investeren: 3 aanwezigen; 
 Ik wil niet investeren: 10 aanwezigen. 
 
Mevrouw Roorda-Knape vat samen dat ca. 25% zegt, dat men mee moet kunnen doen vanaf een lage 
instap. Met andere woorden, je hoeft niet heel veel geld op je bank te hebben om mee te doen. 
Daarnaast is ook een groot deel van de aanwezigen dat vindt dat instap vanaf €1.000 mogelijk moet 
zijn. 
 
Aanvullende vragen en opmerkingen door aanwezigen: 

 Instap vanaf €1.000: Niet iedereen heeft €1.000 over om te investeren.  

 Het is belangrijk om zoveel mogelijk mensen mee krijgen. Daarom moet de drempel zo laag 
mogelijk worden gehouden. 

 Mensen uit andere kerkdorpen die geen brief hebben gekregen, kunnen die ook meedoen? Kan 
iedereen instappen? Antwoord: In de bijeenkomst van vandaag zijn de mensen aanwezig die in 
een straat van ongeveer 1.500 meter wonen. Hoe denkt u erover? Vindt u dat de direct 
omwonenden voorrang moeten hebben? En pas als ruimte over is, dat dan anderen mogen 
inschuiven? 
o Direct omwonenden hebben de meeste lasten, dus moeten ze ook voorrang krijgen op de 

meeste lusten! 
o ENGIE is gebaat bij zoveel mogelijk geld, dat is de kern van de opzet en dat spreekt elkaar 

tegen. Antwoord: We zijn niet afhankelijk van het geld wat binnenkomt. We kunnen ook zelf 
financieren, aangevuld met een banklening. 

 Het omgevingsfonds, dat zie ik als een cirkel van mensen die ook de problemen van het windpark 
hebben. Daarom moet het omgevingsfonds ook bij die mensen terecht komen. Zo ook als het gaat 
om een gereduceerde stroomprijs. Maar als het gaat om de investering zie ik dat niet zo. Wat is 
erop tegen dat iemand uit Roermond €10.000 er insteekt? 

 Ik ben voor het in eerste instantie voor mensen uit de omgeving openstellen en daarna voor 
anderen, tot het maximum bereikt is. Als er een maximum inleg verbonden wordt aan deelname 
dan moet men eerst de gelegenheid geven tot participatie aan mensen uit de omgeving. 

 In Coevorden en Almere is er een zonnefonds, zo heb ik van de klantenservice van ENGIE 
begrepen. Daar moet toch informatie over voorhanden zijn? Antwoord: ENGIE heeft niet 
geïnvesteerd in een zonnepark Coevorden en Almere. Er is wel in Lelystad een groot zonnepark 
gerealiseerd, maar dat is nog niet aangeboden. 

 Mag/kan het bedrijfsleven uit de directe omgeving ook meedoen? Antwoord: De meeste bedrijven 
zijn hier niet in geïnteresseerd, zo leert de ervaring. Wellicht dat er wat voor de werknemers van 
bedrijven in de directe omgeving opgestart zou kunnen worden. Die vraag zal worden 
meegenomen. 

 Bedrijven kunnen ook kiezen voor korting op de energiekosten. 

 Het is belangrijk om naar de direct omwonenden uit te dragen dat men kan participeren. Mensen 
in de directe omgeving zijn als eerste aan bod. Maar het zou goed zijn dat de gemeente dit ook 
breder uitdraagt. Antwoord: De gemeente zal deze tip meenemen.  

 Wat is het voordeel voor direct omwonenden? Antwoord: Mensen in de directe omgeving mogen 
als eerste investeren en daarna de rest.  

 Wat zijn de ervaringen met participatie in het Windmolenpark Nijmegen? Antwoord: Dat staat nog 
in de kinderschoenen, operationeel is men daar iets verder gevorderd als hier en staat men op het 
punt om te starten met het omgevingsfonds. Ook daar is er discussie over wie er mag meedoen. 
En ook daar is de tendens dat bewoners rondom het gebied voorrang moeten krijgen bij 
investeringen. In Nijmegen gaat dit begin volgend jaar lopen; er wordt een aanmeldingscampagne 
opgestart. 

 Waarom wordt er een maximum gezet op de investeringen vanuit de omgeving? Antwoord: De 
praktijk leert dat groene energieprojecten ook gewild zijn bij grote investeerders. Iedere bank staat 
te springen om groene projecten zoals deze. Dus ook als er geen omwonenden participatie zou 
worden opgezet, wordt het project zeer zeker gefinancierd.  
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 Is een lening een eenmalige inleg? Antwoord: Ja, eenmalig en daarna niet meer. Het gaat om de 
kapitaalbehoefte waarin in geïnvesteerd kan worden. 

 En met aandelen kan dat wel? Antwoord: Ja, gedurende de looptijd kan gekocht en verkocht 
worden. 

 Is er ook een mix mogelijk? Antwoord: Ja, dat moet verder worden onderzocht. Er komt dan wel 
een dubbele administratie met bijbehorende kosten, een voor de leningen en een voor de 
aandelen.  

 Is er ook autoriteitsverschil? Zijn er preferentieverschillen tussen beide? Antwoord: Een lening 
gaat altijd voor als een onderneming in de problemen raakt; een curator komt op voor de belangen 
van de investeerders die geld geleend hebben.  

 
Mevrouw Roorda-Knape roept de aanwezigen op om zich aan te melden om mee te denken en mee 
te bepalen hoe de participatie vorm moet worden gegeven. 
 
Vraag 6) welk bedrag zou u zelf willen investeren? 
Uitkomst:  
 €250-€750: 2 aanwezigen; 
 €750-€1.500: 4 aanwezigen; 
 €1.500-€5.000: 9 aanwezigen; 
 >€5.000: 9 aanwezigen; 
 Ik weet nog niet of ik wil investeren: 3 aanwezigen; 
 Ik wil niet investeren: 11 aanwezigen; 
 
Mevrouw Roorda-Knape vat samen dat uit de antwoorden diversiteit blijkt. Er is wel vaak gezegd dat 
als het voor de omgeving is, men vanaf een relatief klein bedrag moet kunnen instappen (vanaf ca. € 
250). ENGIE vult aan, dat dit ook in Nijmegen de tendens is. 
 
Aanvullende vragen en opmerkingen door aanwezigen: 

 Ik heb het gevoel dat er mensen zijn die over de rug van de mensen die de lasten hebben, een 
graantje mee willen pikken. Die willen een centje verdienen over de rug van omwonenden. Ik vind 
het een truc om via deze participatiemogelijkheid ook geld aan verenigingen toe te schuiven. 
Hiermee probeer je mensen achter je te krijgen. Ik vind dit laakbaar. Veel plezier met geld 
verdienen over de rug van andere mensen! Ik verlaat nu de bijeenkomst. 

 Wij wonen in het projectgebied en worden opgezadeld met allerlei zaken. Gaat de gemeente ons 
ook op een of andere manier compenseren? Een voorbeeld van compensatie zou kunnen zijn het 
eerste aandeel gratis. Antwoord: De gemeente gaat daar zeker over nadenken, maar kan op dit 
moment geen toezegging doen. Dit duidelijke appèl richting gemeente wordt meegenomen en ook 
de suggestie voor het eerste aandeel gratis. 

 
Vraag 7) Stel er komt een omgevingsfonds. Welke projecten zouden we hiermee kunnen 
financieren? 
Uitkomst: 
Diverse antwoorden worden aangestipt: leefbaarheid, woonplaats, groene geluidswal, sociaal 
culturele projecten, gemeenschapshuis, zwembad, gezondheid, isolatie, overige leefbaarheids-
projecten, steun van evenementen, sportverenigingen, buurthuis, park. 
Samenvattend: Er is genoeg te doen om de leefbaarheid te verbeteren en het fonds kan daar een 
bijdrage aan leveren. Er zijn ook wat antwoorden gegeven die te maken hebben met infrastructuur. 
Dat zijn vaak wat kosten intensievere maatregelen die de gemeente wellicht kan meenemen in andere 
projecten.  
 
8) Stel er komt een omgevingsfonds. Heeft u belangstelling om in het bestuur van dit fonds 
plaats te nemen? 
Uitkomst: 
 Ja: 15 aanwezigen 
 Nee: 24 aanwezigen 
 
Mevrouw Roorda-Knape constateert, dat er 15 mensen willen meedenken over hun buurt, dat is 
positief. 
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9) Bent u al lid van een energiecoöperatie? 
Uitkomst: 
 Ja, van een landelijke: 2 aanwezigen; 
 Ja, van een lokale: 3 aanwezigen; 
 Ja, van meerdere: 0 aanwezigen; 
 Nee: 32 aanwezigen. 
 
10) Hoe wilt u graag over het vervolgtraject worden geïnformeerd? 
Uitkomsten: Mail / Website / Whatsapp / Schriftelijk-post / Bijeenkomsten / actief; 
Mevrouw Roorda-Knape verzoekt om de mailadressen door te geven, waarmee tevens toestemming 
wordt gegeven om ze te gebruiken voor informatie rondom het Windmolenproject. Als het emailadres 
al via de website is aangemeld, hoeft het niet nogmaals te worden doorgegeven.  
Indien aanwezigen willen meedenken, dan kunnen ze dit op de kaarten die klaarliggen, aangeven. 
 
Aanvullende vragen en opmerkingen door aanwezigen: 

 Op het moment dat je aandeelhouder wordt, word je mede-eigenaar. Ben je dan ook mede-
eigenaar als het misgaat? Stel er gebeurt een ongeluk en de windmolen doet het niet, moet je dan 
meebetalen? 

 Antwoord: Je bent alleen aansprakelijk voor het aandeel dat je hebt geïnvesteerd.  

 Wat zijn de ervaringen met participatiefondsen elders? Antwoord door dhr. Duivenvoorden: Ik ken 
geen cijfers, maar volgens mij goed. Het is zeker zo, dat wind- en zonneprojecten zeer gewild zijn 
als investeringsobjecten vanwege het relatief lage risico. 

 Ik mis de vergelijking met andere participatiefondsen. Wat waren de rendementen? Wat hebben 
ze voor de omgeving gedaan? Antwoord mw. Roorda-Knape: U heeft meer behoefte aan kennis 
zodat het risico beter kan worden ingeschat. We zullen proberen te achterhalen wat andere grote 
projecten opleveren zodat u vergelijkingsmateriaal heeft. 

 Als je met een mix van leningen en aandelen gaat werken, krijgen de aandeelhouders dan 
uitgekeerd na 20 jaar? Antwoord dhr. Duivenvoorden: In principe ben je dan nog eigenaar van de 
windmolen. Als er een nieuwe molen komt, zou je daarin deel kunnen nemen. Stel ze gaan 
afbreken, dan zou het percentage 7% à 8% moeten zijn. Je verdient ‘m terug gedurende de 
looptijd. Een lening heeft een lager risico dan een aandeel. 

 Hebben aandeelhouders zeggenschap? Antwoord: In het fonds hebben aandeelhouders 
zeggenschap; het fonds heeft zeggenschap namens alle participanten. 

 Moet het fonds nog opgericht worden? Antwoord: Het fonds is er nog niet. Een voorbeeld van een 
fonds is Meewind, www.meewind.nl 

 Is de gemeente mede-eigenaar? Is de gemeente eigenaar van de grond? Antwoord: De gemeente 
gaat niet investeren en de gemeente is niet eigenaar van de grond. 

 Bij een lening staat vast wat je uitgekeerd krijgt. Bij aandelen is dat niet zo, daar hangt het samen 
met hoeveel stroom er opgewekt wordt. Wat zijn de percentages? Hoeveel waait het in Nederland 
en hoeveel niet? Antwoord: Het is redelijk bekend hoeveel het waait. We kunnen in hoge mate 
voorspellen wat de windopbrengst is. Het waait af en toe wel en niet. De berekening van de uren 
wel en geen wind, wordt teruggerekend naar vollast-uren (maximaal vermogen), dat zijn naar 
schatting 2750 uur per jaar. Zo kan het gemiddelde van de globale energieproductie worden 
berekend over een aantal jaren. 

 Limburg kent de laagste windsnelheid van Nederland. We draaien maar 1/4
e
 van het jaar vollast. 

Antwoord: De windmolens draaien het hele jaar door, maar de berekening wordt aan de hand van 
het aantal vollast-uren gedaan. 

 Bij welke windkracht gaan de turbines draaien? Antwoord: 3 meter per seconde, dat is ongeveer 
gelijk aan windkracht 2 à 3. Bij die windkracht is het rendement laag. 

 De storting van ENGIE van € 15.000 in het omgevingsfonds klinkt als redelijk bedrag. Echter, als 
je dat over de omgeving gaat verdelen, dan is er een heel aantal dorpen dat in aanmerking komt. 
Teruggerekend per kern heb je het eigenlijk over een fooi. Dat betekent ook dat het een hele toer 
wordt om met een bestuur weinig geld over veel aanvragen te verdelen. Kan de gemeente ook 
iets in dat fonds bijdragen, ook om haar goodwill te laten zien? Antwoord: De gemeente zal deze 
vraag om een bijdrage in het fonds meenemen ter overweging. 

 De waarde van de woning zal dalen met zo’n windmolenpark in de buurt. 

 Wat zijn de vervolgstappen? Antwoord: Verzamelen van informatie, ideeën van de omwonenden. 
Er volgt een planning voor enkele vervolggesprekken met omwonenden die hebben aangegeven 
dat ze willen meedenken. Er zullen 1 à 2 sessies nodig zijn om de ideeën verder uit te werken. 

http://www.meewind.nl/


Informatiebijeenkomst Windpark Holtum-Noord d.d. 23 september 2019 

 
8 

 De gemeente vindt het heel belangrijk dat er een goed plan komt waar de omgeving iets aan 
heeft. 

 

Vervolg proces 
 Ophalen ideeën en suggesties uit de omgeving 

 Opstellen profijtplan 

 Afstemming over profijtplan 

 Afronden profijtplan als onderdeel van besluitvorming 
 
Vervolg aanvullende vragen en opmerkingen door aanwezigen: 

 Wat is de timing van de concrete vervolgstappen? Antwoord: Er is nog geen exacte tijdlijn 
wanneer wat wordt gedaan. De gemeente zegt toe deze te zullen toevoegen aan het verslag 
(toegevoegd op laatste pagina van dit verslag) 

 Het verslag verschijnt binnen 2 weken op de website. 

 Is er een vergunning afgegeven? Antwoord: De inschatting is dat dit najaar de 
vergunningsaanvraag wordt gedaan; besluitvorming is naar verwachting volgend jaar. 

 Kan ik ook iets betekenen in het fonds, anders dan bestuurslid? Antwoord: Ja, u kunt aangeven of 
u wilt meedenken. Als u mee wilt denken, betekent dat niet automatisch dat u in het bestuur van 
het fonds komt. 

 Grove planning: start bouw in 2021-2022. 

 Bij de inleiding is gezegd dat met de wijkplatforms van de dorpen in de omgeving is overlegd over 
windturbines. Dit is echter niet gebeurd! Antwoord dhr. Gerrmann: De wethouder is in discussie 
gegaan met de platforms. Antwoord mw. Roorda-Knape: Er zijn in 2018 twee overleggen geweest 
met het bestuur van de wijkplatforms. 

 Zijn er zonneparken gepland in de regio? Antwoord: Nog niet, in de regionale energienota wordt 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn. 

 Heeft de PAS (stikstofvraagstuk) nog invloed op de bouw van de windmolens? Mogen jullie wel 
bouwen? Antwoord: Er is een rekentool voorhanden t.b.v. de stikstofuitstoot, maar het is niet 
bekend of deze op dit project van toepassing is. Er zal wel een toetsing plaatsvinden. Antwoord 
door dhr. Duivenvoorden: PAS heeft betrekking op stikstofdépositie in natuurgebieden; voor wat 
betreft de bouw van het windmolenpark zal het alleen gaan over de uitstoot van vrachtwagens die 
bij de bouw betrokken zijn. 

 Gaan zonnepanelen op daken niet storen met de windmolens? Antwoord: Nee, beide zijn zelfs 
complementair aan elkaar. Als beide, wind- en zonne-energie, op dezelfde netaansluiting zitten, 
dan hoeft de netaansluiting niet zo zwaar uitgevoerd te worden. 

 De gemeente Sittard-Geleen wil energieneutraal worden in 2040. Naast aandacht voor isoleren, 
zal er gebruik worden gemaakt van Het Groene Net (warmtenet).  

 

Sluiting 
Mevrouw Roorda-Knape dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng. De uitslag van de vragen 
die vandaag zijn behandeld, zullen in het verslag worden opgenomen en de enquête zal op de 
website erbij worden gezet. 
 
Einde om 21.00 uur. 
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Planning profijtplan 
 

Datum Wat Wie 

Laatste week oktober 2019 Omgevingssessie verder 
uitwerken 3 opties profijtplan 

Geïnteresseerden uit omgeving / 
ENGIE / gemeente Sittard-Geleen 

November 2019 Uitwerken opties tot concept 
profijtplan 

ENGIE 

Eerste week december 2019 Omgevingssessie over 
profijtplan 

Geïnteresseerden uit omgeving / 
ENGIE / gemeente Sittard-Geleen 

December 2019 /Januari 
2020 

Afronden profijtplan ENGIE 

Na vergunningverlening Uitvoering profijtplan o.a. 
werven deelnemers, opstellen 
overeenkomsten, bestuur 
omgevingsfonds 

Geïnteresseerden uit omgeving / 
ENGIE 

 


