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Gemeente Sittard-Geleen 
Dialoogtafel 

 Windpark Holtum-Noord 
 

 
Datum:  dinsdag 18 mei 2021 
Tijd:  aanvang 20.00 uur 
Plaats:   MS Teams, online 
 
Aanwezigen: 

• Mirjam Roorda-Knape, voorzitter 

• Hans Duivenvoorden, ENGIE projectontwikkelaar 

• Rob Rietveld, Belangenbehartiger bewoners (NLVOW) 

• Jacqueline Schürgers, bestuurslid Belangenvereniging Leefbaarheid Omwonenden Windturbines 
Holtum-Noord (BLOW)  

• Mark Reijnders, BLOW 

• Marco Vandewall, bewonersplatform  

• Sjaak den Hollander, vertegenwoordiger 10 dorpsorganisaties/dorpsplatforms 

• Joyce Gordebeke, dorpsorganisatie Holtum 

• Ton Keulen, dorpsplatform Buchten 

• Lea Kraan, deelnemer bewonersplatform  

• Sandra van Mulken, bewonersplatform 

• Erik Koppen, Arcadis app Geluidsverwachtingen (t/m agendapunt 3) 

• Madelon Swink, Arcadis app Geluidsverwachtingen (t/m agendapunt 3) 
 

Afwezig:  

• Nienke van Schie, ondersteuning Belangenbehartiger bewoners (NLVOW) 

• Edwin Gerrmann, contactpersoon gemeente Sittard-Geleen 

• 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 
• De heren Jeuring en Gerrmann en mevrouw van Schie zijn afgemeld. 

• De heer Jeuring heeft laten weten dat er geen aandachtspunten zijn vanuit de bedrijven.  
 

3. Toelichting geluidsverwachting-app Arcadis, Erik Koppen 
De heer Koppen geeft een korte toelichting. Hij legt uit dat de geluidsverwachting-app door betere 
informatie en communicatie over het algemeen leidt tot minder ergernis en meer acceptatie. De app 
voorspelt en verzamelt gegevens over onder andere windsnelheid, windrichting, temperatuur, 
luchtvochtigheid, slagschaduwmomenten. Daarnaast biedt de app de mogelijkheid om waarnemingen 
(hinderbeleving) van omwonenden door te geven waarbij de coördinaten en tijdstip automatisch 
geregistreerd worden en er zodoende een relatie kan worden gelegd tussen hinderbeleving en 
weersomstandigheden. De app wordt per windmolenpark ingericht, waarbij rekening wordt gehouden 
met omgevingsgeluiden (zoals de A2 die op basis van historische verkeersintensiteiten zal worden 
ingevoerd). 
Naast de weersvoorspelling en de klachtenmeldingsmogelijkheid, geeft de app onder andere ook de 
opbrengst van de windturbines weer. Het effect van eventuele maatregelen die zijn genomen 
(bijvoorbeeld stopzetten van (een) windturbine(s), zijn met de app goed te monitoren. 
Via de volgende links is meer informatie te vinden over (het gebruik van) de app: 
Website: www.geluidsverwachting.nl 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=4SrhYL9QNIk  

http://www.geluidsverwachting.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=4SrhYL9QNIk
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Installeren app App Store: https://apps.apple.com/us/app/geluidsverwachting-nl/id1447795099 
Installeren app Google Play: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.arcadis.geluidsverwachting 
 
De heer Koppen beantwoordt enkele vragen: 

• Hij legt uit dat de app per uur registreert wat er gebeurt waardoor er veel beter gemonitord kan 
worden. Gebleken is dat de voorspellingen vrij goed zijn. BLOW zou graag zien dat de app nog 
een stapje verder gaat, namelijk koppelen aan een systeem waarmee de windturbines preventief 
uitgezet kunnen worden; dit zou meer draagvlak creëren. De heer Koppen antwoordt dat de app is 
ontwikkeld voor het monitoren van de beleving; op het moment dat blijkt dat er veel hinderbeleving 
is, is het aan ENGIE om hier al dan niet actie op te ondernemen. 

• De app helpt om meer kennis en inzicht te krijgen over het windmolenpark, los van of er al dan 
niet maatregelen worden getroffen. 

• De app is voor de omwonenden/gebruikers gratis te downloaden. Voor de projectontwikkelaar 
ENGIE zijn er wel kosten aan verbonden. De heer Duivenvoorden heeft hierover al contact gehad 
met Arcadis en laat weten dat ENGIE de kosten voor de app veel te hoog vindt. Hij stelt dat de 
app op 2 manieren kan worden ingezet: 1) ten behoeve van klachten- en hinderregistratie; 2) ten 
behoeve van het inregelen van de individuele turbines bij bepaalde omstandigheden zodat er 
minder hinder wordt ervaren. De heer Duivenvoorden schat in dat data gedurende een periode 
van minimaal een jaar moeten worden verzameld. Echter, als blijkt dat er bij bepaalde 
weersomstandigheden overlast wordt ervaren in een bepaalde straat en dit is goed onderbouwd, 
dan kunnen sneller gerichtere maatregelen worden genomen. 

 
De deelnemers aan de dialoogtafel zijn allen positief over de app. Dit laat echter onverlet dat er ook 
een persoonlijk aanspreekpunt moet zijn omdat zich ook situaties kunnen voordoen waarbij er iets 
moet gebeuren; er dient derhalve ook een aangewezen persoon zijn die actie moet kunnen 
ondernemen. 
 
De volgende aandachtspunten zullen tussen de heer Duivenvoorden en Arcadis nader worden 
besproken: 

• Hoe gaan we de app gebruiken als er overlast wordt gemeld?  

• Binnen hoeveel tijd is er een reactie? (Er moeten niet nog ellelange onderzoeken plaatsvinden; er 
moet worden bepaald op basis van welke gronden maatregelen worden genomen.) 

• Wat kan in de app worden geregistreerd en wat niet? En waar komen de registraties terecht en is 
er dan ook een fysiek persoon die wordt ingeschakeld of kan worden gebeld? 

• Kan er een (fysiek) meldpunt aan de app worden gekoppeld en hoe zou de praktische uitvoering 
daarvan kunnen uitzien? 

In een volgende bijeenkomst zal ENGIE met een visie op het praktische gebruik van de app komen 
(actie dhr. Duivenvoorden).  
 
Aanvullende vragen voor de vervolgbespreking over de app zijn: 
Waar kunnen omwonenden terecht als ze geen mobiele telefoon hebben en dus geen app kunnen 
gebruiken? En kunnen die klachtenregistraties worden meegenomen bij de verzamelde data in de 
app? Hoe wordt er omgegaan met klachten via de gemeente en/of RUD in relatie tot de meldingen in 
de app? 
 
De heer Koppen en mevrouw Swink worden bedankt voor hun toelichting en inbreng en verlaten de 
vergadering. 
 

4. Verslag dialoogtafel 7 april 2021 
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. 

 
Actielijst 
De actiepuntenlijst wordt bijgewerkt en op sommige punten iets anders geformuleerd. 

• Punt 3 (8-3-2021 en 7-4-2021), Maatwerkvoorschrift LNight: De heer Rietveld laat weten dat hij het 
maatwerkvoorschrift LNight aan geluidspecialisten heeft voorgelegd en zijn angst hierover is 
weggenomen. 

• Punt 5 (7-4-2021), Geluidsmeting kastjes: De heer Duivenvoorden overweegt om in samenspraak 
met de dialoogtafel enkele kastjes aan te schaffen of te huren; hij zet wel vraagtekens bij andere 

https://apps.apple.com/us/app/geluidsverwachting-nl/id1447795099
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.arcadis.geluidsverwachting
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omgevingsgeluiden en of de windturbinegeluiden eruit kunnen worden gefilterd. Hij geeft aan, dat 
hij geen definitieve toezegging doet m.b.t. geluidsmetingskastjes, maar wil de mogelijkheden wel 
serieus bekijken. Afgesproken wordt om een geluidtechnicus te raadplegen over de vraag of 
verschillende frequentiebanden kunnen worden gemeten met duidelijke herkenbaarheid van het 
windmolenfrequentiegeluid; alle aanwezigen worden verzocht om in hun eigen netwerk 
geluidtechnici hierover te benaderen/namen door te geven aan de heer Duivenvoorden en/of 
Rietveld (actie allen). De heer Duivenvoorden zal in samenspraak met de heer Gerrmann de RUD 
benaderen (actie dhr. Duivenvoorden/Germann). Men denkt dat er meerdere aanbieders met 
meetapparatuur op de markt zijn, het is zaak de juiste aanbieder te vinden die de juiste frequenties 
kan meten voor een redelijke prijs. Vanuit de dialoogtafel wordt de optie in overweging gegeven 
om de meting samen met andere bedrijven op het bedrijventerrein te doen en de kosten te delen 
zodat de metingen voor meerdere bedrijven data kan opleveren.  

 

5. Omgevingsafspraken 
Het lijstje met de omgevingsafspraken wordt na elke dialoogtafel bijgewerkt en is een vast 
terugkerend agendapunt. Er zijn geen opmerkingen of vragen. 
 

6. Overlast 
• Maatwerkvoorschrift nacht: Eerder ter vergadering toegelicht; de vragen/zorgen hierover zijn 

weggenomen. 

• Slagschaduw: De heer Rietveld heeft hier nog niet naar gekeken. Afgesproken wordt dat mevrouw 
Roorda-Knape de linkjes op de website naar de tekeningen met pragmatische cirkels zoals die in 
een eerdere bijeenkomst zijn getoond en besproken, aan de heer Rietveld zal doen toekomen. Dit 
agendapunt komt volgende keer op de agenda terug. 

 

7. Groenregeling buren 
Toelichting en visualisatie 
De heer Duivenvoorden refereert aan een eerdere algemene bijeenkomst (december 2019) waar is 
besproken dat bepaalde huizen in aanmerking zouden kunnen komen voor individuele groenaanplant 
teneinde het zicht op de windmolens weg te nemen. Hier is (een beperkt) budget voor. Afgesproken 
wordt, dat de conclusies die eerder zijn getrokken, opnieuw zullen worden gedeeld in de dialoogtafel. 
De heer Duivenvoorden zal deze conclusies en daarbij behorende kaarten waarop de betreffende 
huizen zijn aangegeven, delen zodat ze in het vooroverleg met de drie groepen kunnen worden 
meegenomen (deze zullen waarschijnlijk medio juni plaatsvinden). (actie dhr. Duivenvoorden) 
Afgesproken wordt om dit punt in de volgende dialoogtafel opnieuw te agenderen (actie mw. Roorda-
Knape). Opgemerkt wordt dat het goed is om dit punt te bespreken in een fysieke vergadering waarbij 
de fysieke kaarten op tafel kunnen worden gelegd en kunnen worden bekeken. 
 

8. Financiële participatie 
Zelf investeren 
Het overleg met de drie dorpsorganisaties heeft nog niet plaatsgevonden. 
BLOW laat weten graag meer informatie/uitleg te ontvangen over de mogelijkheden van financiële 
participatie. In een van de eerdere algemene overleggen heeft een financieel adviseur uitleg gegeven 
over verschillende financiële participatiemogelijkheden; het verzoek is om deze informatie nogmaals 
te laten uitleggen aan de dialoogtafel. Daarnaast wil BLOW graag de volgende optie in overweging 
geven: Wat zou het betekenen voor het omgevingsfonds als er in het profijtplan geen mogelijkheden 
worden geboden voor persoonlijk investeren, leningen, groenvoorziening achterwege laten etc. etc.  
De heer Rietveld wijst erop dat het zelf opzetten van een nieuwe energiecoöperatie die voldoet aan 
alle regelgeving, te arbeidsintensief is. Hij geeft zelf de voorkeur aan het participeren in een 
bestaande lokale energie coöperatie, in plaats van directe individuele deelname van burgers in 
ENGIE. Mevrouw Roorda-Knape laat weten dat de lokale energie coöperatie  in dit project niet 
openstaat voor samenwerking. Ze stelt voor om de lokale energie coöperatie toch uit te nodigen voor 
de dialoogtafel en hen bij te praten over waar het project nu staat; wellicht dat als deze vraag vanuit 
de dialoogtafel komt, dus vanuit de omwonenden zelf (en niet door de omgevings-manager 
geïnitieerd) er dan wel een opening is om met de energie coöperatie in gesprek te gaan. 
De financiële participatie zal echter eerst in de 3 subgroepen worden besproken, waarbij alle opties de 
revue zullen passeren. De mogelijkheid wordt geopperd om de lokale energie coöperatie uit te 
nodigen in de subgroep-overleggen. 
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Omdat financiële participatie over het algemeen vrij moeilijk te begrijpen is, wordt voorgesteld om aan 
dit onderwerp een hele avond te wijden. Mevrouw Roorda-Knape zal opzoeken of de slides die 
destijds door de financieel adviseur zijn getoond, beschikbaar zijn en rondgestuurd kunnen worden. 
Vanwege de moeilijkheid van het onderwerp financiële participatie en de daarmee gemoeid gaande 
voorbereidingstijd die nodig is, wordt besloten om dit punt na de zomervakantie te agenderen (in de 
septembervergadering) en dan het liefst in een fysieke vergadering. 
 

9. Bepalen onderwerpen volgende dialoogtafel 
• Maatwerkvoorschrift 

• Slagschaduw 

• Geluid 

• Verwachtingen-app en hinder, praktische invulling 
 
Het heeft de voorkeur om de groenregeling in een fysieke vergadering te bespreken, zo ook de 
financiële participatie, na de zomer in september 2021. 
 

Volgende bijeenkomst: 
24 juni 2021 van 20.00-21.30 uur 
De heer Keulen meldt zich hiervoor af. 
 

10. Afspraken 
De bewonersorganisaties zijn akkoord met de inzet van de Arcadis Geluidsverwachtingen app. De 
heer Duivenvoorden zal het gebruik van de app bespreken met de directie van ENGIE’. 
 

 
11. Rondvraag 
Desgevraagd laat mevrouw Roorda-Knape weten dat er geen nieuwe aanmeldingen zijn 
binnengekomen naar aanleiding van de oproep om deel te nemen aan de dialoogtafel, in de 
Stadskrant. Ze laat weten dat communicatie een belangrijk aandachtspunt blijft en denkt dat het goed 
is zo’n oproep blijvend onder de aandacht te brengen. In september kan wellicht ook worden 
besproken of de afspraken van de dialoogtafel nog moeten worden gecheckt bij de achterban.  
Communicatie via de communicatieadviseurs van de gemeente en ENGIE blijft de aandacht houden. 
 
Sluiting onder dankzegging om 21.45 uur. 
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ACTIEPUNTEN DIALOOGTAFEL WINDPARK HOLTUM-NOORD 
 

 Bijeenkomst Actiepunt Wie 

1 18-5-2021 Arcadis-app inzetten toevoegen op omgevings-
afsprakenlijst  

Mw. Roorda-Knape 

2 18-5-2021 Praktisch gebruik Arcadis-app bespreken/invullen en 
terug koppelen naar dialoogtafel 

Dhr. Duivenvoorden 
met Arcadis 

3 18-5-2021 Agenderen slagschaduw-overlast Mw. Roorda-Knape 

4 18-5-2021 Geluidstechnici benaderen over de mogelijkheid om 
verschillende frequentiebanden uit metingen te 
filteren en doorgeven aan dhr. Rietveld 

allen 

5 18-5-2021 RUD benaderen over mogelijkheid frequentieband 
geluidsmetingen 

Dhr. Duivenvoorden/ 
dhr. Germann 

6 18-5-2021 Links pragmatische cirkels inzake slagschaduw-
overlast opzoeken en toesturen naar dhr. Rietveld 

Mw. Roorda-Knape 

7 18-5-2021 Bestuderen tekeningen met pragmatische cirkel 
inzake slagschaduw-overlast 

Dhr. Rietveld 

8 18-5-2021 Delen kaarten en conclusies van de algemene 
bijeenkomst in december 2019 inzake de 
groenregeling buren 

Mw. Roorda-Knape/ 
Dhr. Duivenvoorden 

9 18-5-2021 Agenderen (visualisatie) groenregeling buren Mw. Roorda-Knape 

10 18-5-2021 Agenderen financiële participatie in september 2021 Mw. Roorda-Knape 

11 18-5-2021 Slides algemene informatiebijeenkomst inzake 
financiële participatie opzoeken 

Mw. Roorda-Knape/ 
Dhr. Duivenvoorden 

    

1 7-4-2021 Agenderen maatwerkvoorschrift nacht Mw. Roorda-Knapen 

2 7-4-2021 Erik Koppen van Arcadis-app uitnodigen Dhr. Duivenvoorden/ 
mw. Roorda-Knapen 

3 7-4-2021 Opnemen afsprakenlijst: rekening houden bij keuze 
windturbine dat rode lampen gedimd kunnen worden 
dmv passieve radar of transpondersysteem 

Mw. Roorda-Knapen 

4 7-4-2021 Hoe wordt een klachtenmeldpunt ingericht tijdens de 
operationele fase? 

Allen 

5 7-4-2021 Informatie over geluidsmeetkastjes naar dhr. 
Duivenvoorden sturen 

Dhr. Rietveld 

6 18-5-2021/ 
7-4-2021 

Contouren slagschaduw/pragmatische cirkels 
bestuderen 

Dhr. Rietveld 

7 7-4-2021 Agenderen Slagschaduw-overlast Mw. Roorda-Knapen 

8 18-5-2021/ 
7-4-2021 

Financiële participatie voorbereiden en bespreken 
met de diverse platforms 

Dhr. Rietveld 

9 7-4-2021 Toelichting/ visualisatie maatschappelijk 
inpassingsplan (groenvoorziening) 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 18-5-2021/ 
8-3-2021/ 
7-4-2021 

Informeren bij Windpark Deil of en wat de 
metaalachtige klik is als de motor op de rem gaat. 

Dhr. Rietveld 

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 
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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 18-5-2021/ 
8-3-2021 

Verzoek om te investeren in de dorpen overbrengen 
richting politiek 

Dhr. Gerrmann 

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 

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 

 
 
 
 
 


