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Gemeente Sittard-Geleen 
Dialoogtafel 

 Windpark Holtum-Noord 
 

 
Datum:  woensdag 7 april 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) 
 Jacqueline Schürgers,  Belangenvereniging Leefbaarheid Omwonenden Windturbines Holtum-

Noord (BLOW-HN)  
 Mark Reijnders, BLOW-HN 
 Marco Vandewall, bewonersplatform  
 Sjaak den Hollander,  dorpsorganisaties 
 Joyce Gordebeke, dorpsorganisaties 
 Ton Keulen, dorpsorganisaties 
 Lea Kraan, bewonersplatform 

 
Afwezig:  
 Nienke van Schie, ondersteuning Belangenbehartiger bewoners (NLVOW) 
 Sandra van Mulken, bewonersplatform  
 Frank Jeuring, Belangenbehartiger bedrijven (Parkmanagement Westelijke Mijnstreek) 

 
Verslaglegging: Elian Stassen, NotuLimburg 
 
 
1. Opening 
Mevrouw Roorda-Knape opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Mededelingen 
 Mevrouw van Mulken en de heer Jeuring zijn afgemeld. 
 De volgende keren zal het verslag eerder worden gedeeld zodat het in de voorbereidende 

overleggen kan worden meegenomen. 
 
2. Verslag dialoogtafel 8 maart 2021 
Met inachtneming van enkele kleine, tekstuele wijzigingen wordt het verslag goedgekeurd en 
vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van 
Pag. 2, inzake type windturbine: Gevraagd wordt of de vergunning specifiek een molen met wieken/ 
bladen beschrijft of behoort een molen zonder bladen ook nog tot de mogelijkheden? Want een molen 
zonder bladen heeft minder nadelen (minder geluidsoverlast en slagschaduw). De heer 
Duivenvoorden antwoordt dat in elk geval tiphoogte en ashoogte in de vergunningsaanvraag zijn 
vermeld. Hij stelt dat een turbine zonder bladen hoogstwaarschijnlijk niet aantrekkelijk zal zijn 
vanwege de geringe opbrengst. De heer Gerrmann vult aan, dat de keuze voor de windturbine nog 
gemaakt moet worden; afgesproken is dat op het moment dat dit aan de orde is, er tevens naar 
alternatieven zal worden gekeken in relatie tot geluidshinder en slagschaduwoverlast.  
Er wordt gewezen op een webinar over nieuwe windturbines: https://www.kivi.nl/afdelingen/regio-
limburg-zuid/activiteiten/activiteit/webinar-cycloon-windturbine. 
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Actielijst 
De actiepuntenlijst wordt bijgewerkt en op sommige punten iets anders geformuleerd. 
 Punt 3 (8-3-2021), Maatwerkvoorschrift LNight: Afgesproken wordt dat de heren Duivenvoorden, 

Gerrmann en Rietveld een specialist zullen raadplegen en volgende keer in begrijpelijke taal de 
conclusies voor wat betreft nachtelijke geluidsnormen zullen terugkoppelen. (actie de heren 
Duivenvoorden/Gerrmann/Rietveld) 

 Punt 4 (8-3-2021), Arcadis-app: De Arcadis-app wordt summier uitgelegd in een filmpje op 
YouTube (zoek op: ‘geluidsverwachtingen.nl’). De app geeft op basis van weergegevens van het 
KNMI inzicht in verwachte geluidsniveaus en slagschaduw. Er wordt rekening gehouden met 
omgevingsgeluid. Ook de energieopbrengst kan worden afgelezen. Een onderdeel van de app is 
de mogelijkheid om hinder te registreren als omgeving. De aanwezigen denken dat de app 
mogelijk een ondersteunend middel kan zijn om hinder te registreren en het afstellen van de 
windturbines op bepaalde weersomstandigheden. Daar er nog veel praktische vragen zijn (Hoe 
werkt dit? Wie leest de gegevens uit? Wanneer wordt een klacht serieus genomen/Hoeveel 
meldingen moeten er binnenkomen om gewicht in de weegschaal te leggen? Zijn er windparken 
die hier in de praktijk mee werken?) wordt besloten om Erik Koppen van de Arcadis-app uit te 
nodigen om een toelichting te geven over de mogelijkheden en de werking van de app. (actie: mw. 
Roorda-Knape/dhr. Duivenvoorden). 

 Punt 6 (8-3-2021), rode lampen dimmen: De heer Duivenvoorden licht toe dat de sector hierover 
standpunten richting overheid/ministerie heeft ingebracht. Op de afsprakenlijst wordt opgenomen 
dat er in elk geval windturbines worden uitgekozen die de mogelijkheid hebben om de rode 
verlichting te dimmen. Daarnaast wordt ENGIE gevraagd ook te kijken of passieve radar of een 
transponder-systeem t.z.t. een optie zijn. (actie: Roorda-KnapeH. Duivenvoorden) 

 Punt 7 (8-3-2021), aanspreekpunt tijdens operationele fase: De heer Duivenvoorden laat weten dat 
er in de omgeving van het Windpark Groningen zo weinig bebouwing is, dat een apart meldpunt 
daar niet nodig is gebleken. De aanwezigen vinden het belangrijk dat men tijdens de operationele 
fase niet bij een algemeen meldpunt terechtkomt omdat dan het gevaar is dat er niet snel 
gehandeld kan worden en dat men van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Dit punt komt 
terug op de agenda in combinatie met de mogelijkheid van de geluidsverwachtingen-app. (actie: 
Mw. Roorda-Knape) 

  
4. Omgevingsafspraken 
Vastgelegd in een ‘groeidocument’; terugkerend, vast agendapunt. 
 
5. Overlast 
De Arcadis-app kan onder andere hinder registreren.  Erik Koppen wordt uitgenodigd en dan kan ook 
worden besproken of een koppeling/combinatie met het inregelen van de windturbines in relatie tot het 
maatwerkvoorschrift mogelijk is. 
 
Geluid 
Informatie en berichtgeving over laagfrequent geluid zal gevolgd blijven worden. Gemeld wordt dat dit 
onderwerp onlangs een item was in het programma De Hofbar. 
Het voorstel vanuit de bewonersorganisties is  om een halfjaar tot een jaar voor de start bouw 
windpark te starten met geluidsmetingen. Met deze zogenaamde nulmeting kan er achteraf bij 
controlemetingen geen onduidelijkheid bestaan over de oorzaak van de toename van geluid omdat de 
bestaande situatie voordat het windpark er was, in kaart is gebracht. De metingen kunnen 
plaatsvinden via 1 of 2 meetkastjes die aan muren van huizen worden bevestigd. De meetkastjes 
meten gedurende een bepaalde periode een bepaald frequentiespectrum van geluid; de heer Rietveld 
zal informatie/offerte (van een ander park) die hij hierover heeft, toesturen aan de heer 
Duivenvoorden. Over het gebruik van de meetgegevens wordt een procesbeschrijving gemaakt; 
meetgegevens worden niet breed gedeeld, aldus de heer Rietveld. De analyse en het rapport worden 
wel ter beschikking gesteld. De aanwezigen vinden de dialoogtafel dé aangewezen plek om de 
analyse en het rapport te bespreken. De heer Duivenvoorden komt de volgende vergadering terug op 
het gedane verzoek en staat er in principe positief tegenover (actie: Dhr. Duivenvoorden). 
 
Slagschaduw 
Op de website zijn de gegevens en tekeningen te vinden over slagschaduw. Deze zijn in eerdere 
plenaire bijeenkomsten al eens getoond, de zogenaamde pragmatische cirkels waarbij de contouren 
in de ruimtelijke bebouwing zijn weergegeven. Alle rapporten, waaronder de slagschaduwcontouren, 
zijn te vinden op de website Windpark HN, naar beneden scrollen en dan ‘snel naar’ documenten en 
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vergunningen; ruimtelijke onderbouwing. De heer Rietveld zal de documenten ten aanzien van 
slagschaduw bestuderen (actie: dhr. Rietveld). Afgesproken wordt om dit onderwerp volgende keer 
nogmaals te agenderen (actie: mw. Roorda-Knape). 
 
Hinder bouwactiviteiten 
Afgesproken wordt om in het programma van eisen op te nemen dat de reguliere bouwactiviteiten 
tussen 07.00 en 19.00 uur plaatsvinden, dit zal in het programma van eisen worden opgenomen. 
(actie dhr. DuivenvoordenRoorda-Knape) Met uitzondering van incidentele overschrijdingen in 
verband met transport dat vanwege bijvoorbeeld de (verkeers)veiligheid ’s nachts moet plaatsvinden. 
Over het algemeen worden de wieken ’s nachts getransporteerd (tenzij dit over het water gaat) alsook 
de aanvoer van groot transport. 
 
Aanspreekpunt tijdens de bouw 
Afgesproken wordt dat er 1 aanspreekpunt zal zijn tijdens de bouw. Dit zal in het programma van 
eisen worden opgenomen. (actie Roorda-Knapedhr. Duivenvoorden) 
 
6. Omgevingsfonds 
Burenregeling 
De heer Rietveld heeft een berekening gemaakt van een burenregeling waarbij er geld naar direct 
omwonenden gaat. Hij laat weten dat het bewonersplatform, de dorpsorganisaties en BLOW-HN alle 
drie een andere mening hierover hebben. Besloten wordt om met deze drie partijen een gezamenlijke, 
fysieke bijeenkomst te beleggen om te komen tot 1 standpunt. Waarschijnlijk zal dit in de periode juni-
september 2021 zijn, als de coronarestricties het toelaten. Nadat de bijeenkomst met de 3 partijen 
heeft plaatsgevonden, zal het onderdeel burenregeling opnieuw worden geagendeerd. 
 
Financiële participatie 
De financiële participatie (zelf investeren) dient nog in de verschillende voorbereidende overleggen te 
worden besproken. Er wordt aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen: verschil in risico 
obligatielening en aandelen; risico versus rendement; hoeveel/welke mensen kunnen meedoen. 
Eerder is al aangegeven dat voor obligaties aanzienlijk minder geld beschikbaar is dan voor aandelen 
(er kunnen dan dus minder mensen participeren) en dat het uitgangspunt is, dat er zoveel mogelijk 
mensen moeten kunnen meedoen. Hier is echter nog geen knoop over doorgehakt. De heer Rietveld 
zal zich in het hoofdstuk financiële participatie van het profijtplan verdiepen en dit met de drie 
overleggen oppakken (actie dhr. Rietveld). Voor eerder besproken informatie kan hij terecht bij de 
heer Duivenvoorden en mevrouw Roorda-Knape. 
 
7. Bepalen onderwerpen volgende dialoogtafel 
 Financiële participatie – zelf investeren. 
 Groenregeling buren (onderdeel profijtplan)/visualisatie landschappelijk inpassingsplan: 

toelichting/ presentatie door de heer Duivenvoorden. Aan de hand van presentatie bekijken of tot 
afspraken kan worden gekomen, zowel met gemeente (over bijvoorbeeld onderhoud) als ENGIE. 
Daarnaast moet er duidelijkheid zijn/komen over eigendom grond en aandacht voor veiligheid. 
Tevens aandacht voor slagschaduw en eventuele mogelijkheden om deze met inpassing van 
landschap/bomen iets te verzachten. 

 Toelichting geluidsverwachtingen-app 
 Slagschaduw 
 
Volgende bijeenkomst: 
Dinsdag 18 mei 2021 van 20.00-21.30 uur, online 
 
8. Afspraken 
 Als de keuze voor de windturbine gemaakt wordt, zal tevens naar alternatieven worden gekeken in 

relatie tot geluidshinder en slagschaduwoverlast. 
 Reguliere bouwactiviteiten tussen 07.00-19.00 uur in programma van eisen opnemen. 
 1 aanspreekpunt tijdens de bouw in programma van eisen opnemen. 
 
9. Rondvraag 
Desgevraagd zal mevrouw Roorda-Knape de verkorte lijst met bespreekpunten/onderwerpen voor de 
dialoogtafel rondsturen aan de deelnemers.  
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De heer Reijnders verzoekt om het duurzaamheidsbeleid van ENGIE te ontvangen; dit is niet terug te 
vinden op de website. De heer Duivenvoorden zal dit nagaan. 
 
Sluiting onder dankzegging om 20.30 uur. 
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ACTIEPUNTEN DIALOOGTAFEL WINDPARK HOLTUM-NOORD 
 

 Bijeenkomst Actiepunt Wie 
1 7-4-2021 Agenderen maatwerkvoorschrift nacht Mw. Roorda-Knape 
2 7-4-2021 Erik Koppen van Arcadis-app uitnodigen Dhr. Duivenvoorden/ 

mw. Roorda-Knape 
3 7-4-2021 Hoe wordt een klachtenmeldpunt ingericht tijdens de 

operationele fase? 
Allen 

4 7-4-2021 Informatie over geluidsmeetkastjes naar dhr. 
Duivenvoorden sturen 

Dhr. Rietveld 

5  Nadenken over nulmeting o.b.v. informatie 
geluidsmeetkastjes en bespreken op de dialoogtafel 

Dhr. Duivenvoorden 

6 7-4-2021 Contouren slagschaduw/pragmatische cirkels 
bestuderen 

Dhr. Rietveld 

7 7-4-2021 Agenderen Slagschaduw-overlast Mw. Roorda-Knape 
8 7-4-2021 Financiële participatie voorbereiden en bespreken 

met de diverse platforms 
Dhr. Rietveld 

9 7-4-2021 Toelichting/ visualisatie groenregeling buren 
voorbereiden voor volgende vergadering 

Dhr. Duivenvoorden 

10 7-4-2021 Duurzaamheidsbeleid ENGIE opzoeken en aan de 
heer Reijnders verstrekken 

Dhr. Duivenvoorden 

    
1 8-3-2021 Actiepunten containerhaven nakijken en oppakken Dhr. Duivenvoorden 
2 8-3-2021/ 

7-4-2021 
Nagaan of en wat de metaalachtige klik is als de 
motor op de rem gaat. Wellicht na te gaan via 
contacten coöperatie Windpark Deil. Of via service-
organisaties (bijvoorbeeld Ventolines)/ bouwers/ 
eigenaars. 

Dhr. Duivenvoorden / 
Dhr. Rietveld /  
allen 

3 8-3-2021/ 
7-4-2021 

Welk type maatwerkvoorschrift is aangehouden en 
wat houdt dat in met betrekking tot de nacht? 
Hierover specialist benaderen en volgende keer in 
begrijpelijke taal terugkoppelen aan de dialoogtafel 

De heren 
Duivenvoorden / 
Germann en Rietveld 

4 8-3-2021 Informeren naar status overlast-app van Arcadis Dhr. Duivenvoorden 
5 8-3-2021 Hoe omgaan met geluidsmetingen en overlast? Allen 
6 8-3-2021 Dimmen rode lampen bij helder weer meenemen in 

aanbesteding 
Dhr. Duivenvoorden 

7 8-3-2021 Bij Windpark Groningen informeren of/hoe 
aanspreekpunt tijdens operationele fase is geregeld 

Dhr. Duivenvoorden 

8 8-3-2021 Proefberekening direct omwonenden regeling  Dhr. Rietveld 
9 8-3-2021 Aanleveren gemeentelijke gegevens omwonenden Dhr. Germann/Dhr. 

Rietveld 
10 8-3-2021 Verzoek om te investeren in de dorpen overbrengen 

richting politiek 
Dhr. Germann 

11 8-3-2021 Tekst bericht over communicatie/verslagen 
dialoogtafel op website in Born Actueel toesturen aan 
dhr. Den Hollander 

Mw. Roorda-Knape 

    
1 10-2-2021 Benaderen Ton van Keulen en vertegenwoordiger 

vanuit Schipperskerk 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 
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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 

 
 
 
 
 


