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Gemeente Sittard-Geleen 
Dialoogtafel 

 Windpark Holtum-Noord 
 

 
Datum:  woensdag 10 februari 2021 
Tijd:  aanvang 19.00 uur 
Plaats:   MS Teams, online 
 
Aanwezigen: 
 Mirjam Roorda-Knape, voorzitter 
 Edwin Gerrmann, contactpersoon gemeente Sittard-Geleen 
 Hans Duivenvoorden, ENGIE projectontwikkelaar 
 Rob Rietveld, Belangenbehartiger bewoners (NLVOW) 
 Nienke van Schie, ondersteuning Belangenbehartiger bewoners (NLVOW) 
 Jacqueline Schürgers, bestuurslid Belangenvereniging Leefbaarheid Omwonenden Windturbines 

Holtum-Noord (BLOW)  
 Mark Reijnders, BLOW 
 Marco Vandewall, bewonersplatform  
 Sandra van Mulken, bewonersplatform  
 Sjaak den Hollander, vertegenwoordiger 10 dorpsorganisaties/dorpsplatforms 
 Frank Jeuring, Belangenbehartiger bedrijven (Parkmanagement Westelijke Mijnstreek)–vanaf 19.40 u. 

 
Afwezig: Joyce Gordebeke, dorpsorganisatie Holtum 
 
Verslaglegging: Elian Stassen, NotuLimburg 
 
 
1. Opening 
Mevrouw Roorda-Knape opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom. Ze laat weten dat de 
gemeente Echt-Susteren nog nadenkt over deelname aan de dialoogtafel, deze gemeente is in elk 
geval wel uitgenodigd. Daarnaast in de Limburgse Natuur- en Milieu Federatie agendalid. De 
dialoogtafel is samengesteld om te komen tot goede afspraken die worden vastgelegd. Vanavond is 
de eerste aanzet waarin bepaald wordt over welke onderwerpen afspraken moeten worden gemaakt. 
 
2. Kennismaking 
De aanwezigen stellen zichzelf voor. 
 
3. Waar staan we nu in het project? 
De heer Duivenvoorden laat weten dat de vergunning is afgegeven. Deze is echter niet onherroepelijk; 
er zijn inmiddels een 10-tal partijen naar de rechter gestapt. Daarna is er nog de mogelijkheid tot 
beroep bij de Raad van State. De inschatting is dat de juridische procedures zeker nog zo’n driekwart 
jaar in beslag nemen. 
Parallel aan het juridische proces gaat het verder invullen van het profijtplan (dat op grote lijnen is 
uitgezet) door. De concrete invulling wordt door de dialoogtafel gedaan. 
 
De heer Gerrmann vult aan dat de gemeente Sittard-Geleen momenteel bezig is met het 
verweerschrift op de bezwaren die zijn binnengekomen. De juridische procedures moeten worden 
afgerond. 
De taak van de gemeente is vervolgens om de uiteindelijke keuze van het type molens te toetsen aan 
de vergunningseisen. Daarnaast zal de gemeente toezien op het naleven van de gemaakte 
omgevingsafspraken met ENGIE. Verder is er een voorbereidingsbesluit genomen over het 
aanpassen van het bestemmingsplan Holtum-Noord.  
De gemeente houdt niet alleen toezicht op de gemaakte afspraken, maar zorgt ook voor afstemming 
met andere projecten die in het gebied lopen. De gemeente zal, als het project eenmaal loopt, als 
vergunningverlener en handhaver toezien op de omgevingsvergunning.  
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4. Uitleg dialoogtafel 
Benadrukt wordt dat de dialoogtafel parallel loopt aan de juridische procedures; dit vormt geen 
belemmering, ook niet voor eventuele nieuwe procedures. 
 
1) Opzet 
Er zal 1x per 4 à 6 weken een dialoogtafel plaatsvinden. De vertegenwoordigers van de organisaties 
die deelnemen aan de dialoogtafel kunnen in de tussenliggende weken overleggen met hun 
achterban. In principe nemen er 2 deelnemers (liefst telkens dezelfde personen) per 
stakeholdersgroep deel. Indien nodig kan externe expertise worden uitgenodigd. Alles is erop gericht 
om de juiste kennis aan de dialoogtafel te hebben. 
 
2) Doel – hoe ver reikt de invloed van de dialoogtafel? 
De dialoogtafel is gericht op het maken en vastleggen van afspraken. Als het park er eenmaal staat, 
zal de dialoogtafel nog regelmatig (1 à 2 keer per jaar) bij elkaar komen om te evalueren of de 
uitgezette lijn wordt gevolgd en of de gemaakte afspraken nog passen. Indien zich andere zaken 
voordoen, dan is de dialoogtafel hét gremium om mee in overleg te treden.  
 
3) Deelnemers 
De dialoogtafel is samengesteld uit 3 hoofdgroepen, namelijk 1) omwonenden/bedrijven in de 
omgeving, 2) de gemeente Sittard-Geleen en 3) projectontwikkelaar ENGIE. Als er onderwerpen aan 
bod komen aangaande natuur- en milieu, zal Bart Cobben van de Limburgse Natuur- en 
Milieufederatie aanschuiven. Daarnaast is het mogelijk om externen met specifieke kennis uit te 
nodigen voor de dialoogtafel.  
Er nemen momenteel 2 vertegenwoordigers per stakeholder deel aan de dialoogtafel. De heer 
Rietveld heeft het verzoek gekregen om twee extra vertegenwoordigers te laten deelnemen, namelijk 
uit Buchten (voorstel: Ton Keulen) en  en een afgevaardigde vanuit het bewonersplatform . De 
aanwezigen gaan hiermee akkoord; de heer Rietveld zal deze personen benaderen (Actie de heer 
Rietveld). Desgevraagd zijn de aanwezigen van mening dat de dialoogtafel met de voorgestelde 
uitbreiding compleet is en dat alle belanghebbende organisaties vertegenwoordigd zijn. Mevrouw 
Roorda-Knape hoopt dat er nog bedrijven zullen aanhaken. 
 
4) Werkwijze 
De inhoudelijke afspraken die de dialoogtafel opstelt, worden in een document vastgelegd. Deze 
omgevingsovereenkomst wordt getekend door de voorzitter van de dialoogtafel Mirjam Roorda-Knape, 
Rob Rietveld van NLVOW plus de partijen waarmee de afspraken worden gemaakt, namelijk ENGIE 
en de overheid/gemeente inzake handhaving. (Omwonenden kunnen niet tekenen omdat zij geen 
juridische entiteit zijn.) 
 
5. Bepalen onderwerpen dialoogtafel  
De diverse bewonersoverleggen hebben, op basis van een lijst met 25 aandachtspunten die de heer 
Rietveld had opgesteld, nagedacht over de onderwerpen voor de dialoogtafel. De belangrijkste punten 
zijn: 
 Nulopname van het hoorbare geluid / geluidsmeting; 
 Nulopname van het laag frequent geluid / geluidsmeting; 
 Inzicht verkrijgen in route gepland bouwverkeer; 
 Geluidsreductiemogelijkheden onderzoeken; als de windmolens gekozen zijn, onderzoeken wat 

de maximale geluidsreductie is; 
 Er dient 1 duidelijk aanspreekpunt/meldpunt te zijn van waaruit men zal worden doorgeleid naar 

de juiste persoon bij gemeente, ENGIE of mogelijk ander bedrijf. Dit gedurende de gehele 
periode, van voorbereiding tot einde looptijd Windpark; 

 Planning en vergunning; 
 Invulling profijtplan, inclusief financiële participatiemogelijkheden, bijdragen gebiedsfonds 

provincie en gemeente; 
 Planschaderegeling (procedure, vergoeding van maatschappelijk eigen risico, uitkering); 

verkenning minnelijke regeling op voorhand 
In aanvulling op de bovenstaande punten die door de dorpsplatforms zijn ingebracht, worden de 
volgende individuele aandachtspunten genoemd: 
 Verlichting op de windturbines; 
 Gaat er geboord of geheid worden? 
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 Vinden de bouwactiviteiten op reguliere tijden plaats? 
De aandachtspunten worden op prioritering op 4 hoofdpunten ingedeeld: 
1) Meer duidelijkheid verkrijgen over hinderbeleving op het gebied van geluid, slagschaduw en 
verlichting en het verminderen van overlast: Wat zijn de ideeën hierover van ENGIE, hoe gaat het 
park daarmee om? Afgesproken wordt dat ENGIE de ideeën hierover voor het volgende overleg 
voorbereid zodat dit besproken kan worden; 
2) Planschade/minnelijke regeling; 
3) Profijtplan nader uitwerken inclusief omgevingsfonds en financiële participatie; 
4) Inzicht in alle bouwactiviteiten, inclusief bouwverkeer zodat op basis van deze kennis afspraken 
kunnen worden gemaakt. Dit punt kan wat verder in de tijd worden opgepakt. 
 
Ad 1) Mevrouw Schürgers refereert aan de overlastberekeningen waarbij wordt uitgegaan van 
gemiddelden; ze vraagt echter specifieke aandacht voor piekbelastingen. Als voorbeeld geeft ze dat 
op een zomeravond meer overlast zal worden ervaren dan op een winteravond als iedereen binnen is; 
Ad 4) De heer Rietveld refereert aan een filmpje dat ooit bij een ander project is getoond over wat de 
bouw van een Windpark inhoudt. Bijvoorbeeld: Er zijn 54 vrachtwagens aan beton en 32 heipalen 
nodig voor de fundering. Dit soort informatie (over overlast, werktijden, transporten) is belangrijk om te 
weten, zodat de te maken afspraken in het juiste perspectief worden gezien.  
 
Actiepunten: 
 De heer Duivenvoorden zal voor de volgende dialoogtafel zorgen voor informatie over hoe in dit 

park omgegaan wordt met eventuele overlast voor wat betreft geluid, slagschaduw en verlichting 
en hoe deze overlast beperkt kan worden. 

 De heer Rietveld zal het informatiefilmpje over wat het bouwen van een Windpark inhoudt, 
opzoeken en even kortsluiten met de heer Duivenvoorden. Wellicht heeft ENGIE ook een dergelijk 
filmpje. 

 
Naast de prioritering van hoofdpunten, blijft er 1 belangrijk punt over en dat is communicatie. Hoe 
informeren we de achterbannen en hoe wordt iedereen op de hoogte gesteld van waar de dialoogtafel 
mee bezig is? Communicatie zal een vaststaand agendapunt worden op elke dialoogtafel. Volgende 
keer zal geagendeerd worden: Welke middelen hebben we om te communiceren en hoe gaan die 
ingezet worden? (Actie mevrouw Roorda-Knape) 
 
Voor het volgende overleg wordt besloten om de punten t.a.v. overlast en het omgevingsfonds op de 
agenda te zetten. (Actie mevrouw Roorda-Knape) 
 
6. Afspraken  
Binnen de achterbannen (bewoners, wijk- en dorpsraden, BLOW) zullen verkennende gesprekken 
plaatsvinden over het omgevingsfonds en ideeën worden opgehaald. 
Mevrouw Roorda-Knape refereert aan eerdere gesprekken over de invulling van het omgevingsfonds 
(ideeën, cirkels, achtergrondinfo). Ze zal de verslagen op dit punt nalezen en het besprokene hierover 
verstrekken aan de heer Rietveld (Actie mevrouw Roorda-Knape). 
De heer Duivenvoorden zal ervoor zorgdragen dat de laatste versie van het profijtplan op de website 
wordt gepubliceerd c.q. de datum/versie aanpassen (Actie de heer Duivenvoorden). 
De heer Duivenvoorden zal de afspraken uit het omgevingsfonds van het Windpark Nijmegen 
inbrengen voor het volgend overleg (Actie de heer Duivenvoorden) 
 
Planning volgende dialoogtafels 
De volgende data worden vastgelegd: 
 Maandag 8 maart 2021, aanvang 19.00 uur; 
 Woensdag 7 april 2021, aanvang nader te bepalen; 
 Dinsdag 18 mei 2021, aanvang nader te bepalen; 
 Donderdag 24 juni 2021, aanvang nader te bepalen. 
 
7. Rondvraag  
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
Sluiting onder dankzegging om 20.15 uur. 
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ACTIEPUNTEN DIALOOGTAFEL WINDPARK HOLTUM-NOORD 
 

 Bijeenkomst Actiepunt Wie 
1 10-2-2021 Benaderen Ton Keulen en vertegenwoordiger vanuit 

bewonersplatform voor deelname aan dialoogtafel 
Dhr. Rietveld 

2 10-2-2021 Informatie over hoe overlast betreffende geluid, 
slagschaduw en verlichting te beperken 

Dhr. Duivenvoorden 

3 10-2-2021 Informatiefilmpje over bouwen Windpark opzoeken en 
kortsluiten met dhr. Duivenvoorden / opzoeken of 
ENGIE zelf over informatiefilmpje beschikt  

Dhr. Rietveld/dhr. 
Duivenvoorden 

4 10-2-2021 Welke communicatiemiddelen zijn er en welke worden 
wanneer ingezet richting achterban? 

Mw. Roorda-Knape 

5 10-2-2021 Punten t.a.v. overlast en omgevingsfonds agenderen Mw. Roorda-Knape 
6 10-2-2021 Samenvatting verslagen inz. invulling omgevingsfonds 

(ideeën, cirkels, achtergrondinfo) verstrekken aan dhr. 
Rietveld 

Mw. Roorda-Knape 

7 10-2-2021 Laatste versie profijtplan publiceren op website c.q. 
datum/versie aanpassen 

Dhr. Duivenvoorden 

8 10-2-2021 Afspraken omgevingsfonds Windpark Nijmegen 
inbrengen volgende dialoogtafel 

Dhr. Duivenvoorden 

 
 
 
 
 


