Gemeente Sittard-Geleen
Dialoogtafel
Windpark Holtum-Noord
Datum:
Tijd:
Plaats:

dinsdag 24 juni 2021
aanvang 20.00 uur
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
• Sandra van Mulken, bewonersplatform
Afwezig:
• Ton Keulen, dorpsplatform Buchten
• Lea Kraan, deelnemer bewonersplatform Holtum
• 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
•
•

Mevrouw Kraan en de heer Jeuring zijn afgemeld; de heer Germann zal later aanschuiven. [noot
van de notulist: De heer Gerrmann is niet later aangeschoven]
De heer Jeuring heeft laten weten dat hij weinig input krijgt van de bedrijven. Hij zal als agendalid
betrokken blijven en waar nodig aanschuiven.

3. Verslag dialoogtafel 18 mei 2021
Tekstuele wijziging:
Pag. 4, agendapunt 10 Afspraken: ‘De inzet van de Arcadis Geluidsverwachtingen app is akkoord’
vervangen door ‘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’.
Het verslag wordt met inachtneming van de bovenstaande wijziging goedgekeurd en vastgesteld.

Actielijst
De actiepuntenlijst wordt bijgewerkt en op sommige punten iets anders geformuleerd.
• De heer Reijnders laat weten weliswaar stukken van ENGIE te hebben ontvangen naar aanleiding
van zijn verzoek om inzage in het duurzaamheidsbeleid van ENGIE, maar dit was geen antwoord
op zijn vraag. Hij zal zijn vragen derhalve schriftelijk indienen (actie dhr. Reijnders). De heer
Reijnders constateert dat het duurzaamheidsbeleid van ENGIE niet consequent in al haar
projecten wordt doorgevoerd; aan de ene kant pretendeert ENGIE duurzaam te zijn terwijl
anderzijds de situatie juist verergert. Mevrouw Roorda-Knape zal bekijken of de vragen die door
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de heer Reijnders worden ingediend, voor deze dialoogtafel zijn bestemd of wellicht bij een ander
gremium thuishoren (actie mevrouw Roorda-Knape).

5. Omgevingsafspraken
Het lijstje met de omgevingsafspraken wordt na elke dialoogtafel bijgewerkt en is een vast
terugkerend agendapunt. Met betrekking tot de geluidsverwachtingen app wordt dezelfde toevoeging
gedaan als onder agendapunt 3.

6. Geluidsmetingen
Geconcludeerd wordt dat de RUD adviseert om niet gedurende lange tijd metingen te verrichten
aangezien het geluid van de windmolens niet onderscheidend te meten is (gelet op ander achtergrond
lawaai en wisselende omstandigheden). Bovendien zijn deze metingen niet juridisch sluitend. De RUD
adviseert derhalve om bronmetingen te verrichten (de zogenaamde Peutz methode) en deze aan de
wettelijke voorschriften te toetsen.
De heer Rietveld beaamt dat de RUD theoretisch en juridisch gelijk heeft, maar dit neemt niet weg dat
alleen door een nulmeting (onder verschillende omstandigheden) een toename van het geluid kan
worden aangetoond. Indien ervoor gekozen wordt om dit na realisatie te doen, dan dienen de
windturbines tijdelijk stop te worden gezet en voor of na en tijdens stopzetten worden gemeten (Peutz
methode). ENGIE dient dan de toezegging te doen om aan het tijdelijk stopzetten van de windturbines
onder verschillende omstandigheden, mee te werken.
De heer Rietveld laat weten dat er momenteel wordt gewerkt aan het monitoren van geluidseffecten
bij verschillende windmolenparken in Nederland zodat een totaalbeeld ontstaat.
De heer Rietveld vindt het vreemd dat de RUD stelt dat de omstandigheden overig industrielawaai en
wegverkeerlawaai niet bekend zijn, daar deze voor de omwonenden zeer zeker bekend zijn.
De aanwezigen zijn niet overtuigd van het advies van de RUD, met name omdat deze adviseert om
achteraf metingen te verrichten; dit voelt als achter de feiten aanlopen. Bovendien is de omgeving nu
al dusdanig zwaar belast, dat hier wellicht een bepaald type windmolens beter bij past. Door vooraf te
meten kan worden bepaald of de maximale belasting met de huidige industrieën en wegverkeer nu al
(bijna) bereikt is. Mevrouw Roorda-Knape stelt dat deze meting dan ook een ander doel dient, nl.
huidige belasting meten, en niet voor rekening van ENGIE moet komen. Dit zal als actiepunt richting
gemeente worden opgepakt (actie dhr. Gerrmann). De heer Rietveld wijst erop dat de
geluidsnormering gebaseerd is op het geluid van de windturbines. Maar als er een MER wordt
uitgevoerd, dan wordt ook gekeken naar de leefbaarheid in de omgeving; de MER is bij dit project niet
uitgevoerd. BLOW stelt dat geluidsmetingen vooraf ook onrust kunnen wegnemen bij omwonenden.
Er wordt op gewezen dat er ook fijnstofmetingen worden verricht in het gebied, dit netwerk kan ook
worden gebruikt voor geluidsmetingen.
Er wordt op gewezen dat er voldoende meetmomenten moeten zijn, voldoende data, om betrouwbaar
te kunnen analyseren. Het over langere periode meten zou tot een veel grotere dataset leiden om te
vergelijken dan enkele meetmomenten voor of na en tijdens het stilzetten van de turbines. Indien
wordt gekozen voor de meetmethode die de RUD adviseert (enkele meetmomenten voor of na en
tijdens stilzetten) dan dienen de omstandigheden, momenten waaronder en wanneer wordt gemeten
van tevoren worden gedefinieerd.
De heer Rietveld zal de reactie van de RUD voorleggen aan een andere partij voor een second
opinion (actie dhr. Rietveld). Afhankelijk van dit advies, zal worden bezien of de RUD of andere
externe partij mondeling een toelichting kan komen geven in de dialoogtafel, zodat eventuele vragen
kunnen worden gesteld (actie na overleg tussen dhr. Rietveld/mw. Roorda-Knape).
Desgevraagd reageert de heer Duivenvoorden op de gevoerde discussie en de vragen die er leven.
Hij laat weten dat Royal Haskoning en ENGIE dezelfde mening als de RUD zijn toegedaan.
Bovendien is hij huiverig om zaken te gaan meten die vervolgens tot meer discussie kunnen leiden
dan dat ze problemen oplossen. Hij is derhalve terughoudend inzake het voorstel om langdurig vooraf
en na bouw te meten. Hij wijst er nogmaals op dat de windturbines voldoen aan alle wettelijke normen regelgeving. Ook over meten volgens de Peutz methode doet de heer Duivenvoorden geen
toezegging maar wil deze ook niet uitsluiten.

7. Slagschaduw
De heer Rietveld constateert op basis van de verstrekte plaatjes, dat er veel slagschaduwuren (101
uren) zijn die gemitigeerd moeten worden, terwijl er 6 zijn toegestaan. Gelet op deze verhouding, zou
bekeken kunnen worden of ook die 6 uur gemitigeerd kunnen worden; het productieverlies van deze 6
uren is nihil. De heer Rietveld stelt dat dit een mooie geste zou zijn van ENGIE. Indien dit niet mogelijk
is, zal in overleg met ENGIE moeten worden besproken wanneer die 6 uur slagschaduw gaan vallen
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(niet op vrijdag of zaterdag of in de zomer). De heer Duivenvoorden blijft het antwoord schuldig, daar
hij naar eigen zeggen te weinig specialist is op dit gebied. Hij zal een specialist van Royal Haskoning
vragen om hierop in te gaan. Dit agendapunt zal volgende vergadering derhalve wederom worden
geagendeerd (actie mw. Roorda-Knape). De heer Duivenvoorden zal voor de septembervergadering
het antwoord gereed hebben over de vraag of ENGIE een geste kan doen om de resterende 6 uur
slagschaduw te mitigeren (actie dhr. Duivenvoorden).

8. Groenregeling buren
De foto’s van de kaarten waarop handmatig is aangegeven waar eventueel begroeiing zou kunnen
komen, zijn aan de heer Rietveld verstrekt. De heer Duivenvoorden geeft aan, dat het planten van
bomen/struiken maatwerk zal zijn. In eerdere overleggen is een bedrag genoemd dat hiervoor is
gereserveerd, de aanwezigen hebben dit toegezegde bedrag momenteel niet paraat (tussen
EUR15.000 en EUR30.000). Afgesproken wordt dat zodra de plannen voor het windpark definitief zijn
goedgekeurd, er een aanvang zal worden gemaakt met beplanting zodat de nieuwe beplanting al
voordat de bouw begint, kan beginnen met (aan)groeien.
Opgemerkt wordt dat de kern Schipperskerk niet op de foto's/kaarten waren aangetekend. Ook daar is
de optie voor opgroeiend groen toegezegd vanwege zichtoverlast; er moet op worden gelet dat deze
kern niet vergeten wordt. Waarvan akte.
Naar aanleiding van de groenregeling wordt opgemerkt, dat er tezamen met een groenplan een
onderhoudsplan voor deze nieuwe groenvoorziening moet worden afgesproken.
De heer Gerrmann zal wordt gevraagd het groenonderhoud van deze maatwerk groenvoorziening te
bespreken met de gemeente; het groenonderhoud zal voor de volgende vergadering worden
geagendeerd (actie mw. Roorda-Knape/dhr. Gerrmann).
Desgevraagd laat de heer Duivenvoorden weten dat de gelden voor de maatwerk groenvoorziening
alleen voor dat doel ingezet kunnen worden; deze gelden zullen niet in het omgevingsfonds worden
gestort indien ze niet worden gebruikt voor groen; in dat geval vervallen de gelden.

9. Bepalen onderwerpen volgende dialoogtafel
• Financiële participatie
• Geluidsmetingen
• Slagschaduw
• Actiepunten gemeente
Mevrouw Roorda-Knape zal bekijken of er een prioritering moet plaatsvinden.

Volgende bijeenkomsten:
•
•
•

27-9-2021 [noot van de notulist: Ter vergadering werd in principe 21-9 afgesproken, maar daar de
heer Gerrmann dan niet aanwezig kan zijn, is na de vergadering besloten om 27-9 vast te stellen
als volgende datum; de deelnemers zijn via email op de hoogte gesteld]
20-10-2021
25-11-2021 [noot voorzitter: er wordt gezocht naar twee nieuwe data in het najaar via de datum
prikker]

10. Afspraken
•
•

De maatwerk groenregeling buren zal meteen na het definitieve groenlicht voor het
windmolenpark worden opgepakt zodat het groen direct kan aangroeien.
Schipperskerk niet vergeten mee te nemen in de maatwerk groenregeling

11. Rondvraag
De heer Reijnders wijst op de motie die vandaag in de 2e Kamer is aangenomen inzake de
kabinetsaanpak van het klimaatbeleid. Hierin staat onder andere dat er aanvullend onderzoek moet
komen naar windturbines op het land. Desgevraagd antwoordt de heer Duivenvoorden dat ENGIE
deze motie voor kennisgeving heeft aangenomen en altijd voldoet aan de vigerende wet- en
regelgeving.
De heer Rietveld laat weten dat het RIVM samen met TNO, op voordracht van het ministerie, een
onderzoek is opgestart naar de beleving van omwonenden van windmolenparken. De heer Rietveld zit
in de klankbordgroep en houdt vinger aan de pols.
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Mevrouw Roorda-Knape vult aan dat de GGD Zuid-Limburg gaat adviseren om de WHO-richtlijnen te
volgen. De heer Rietveld vult aan dat er een werkgroep door de GGD’en wordt geformeerd om
voorkeursnormeringen en maximale normen te bepalen. Hij zal deze besprekingen op de voet volgen.
Sluiting onder dankzegging om 21.30 uur.
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ACTIEPUNTEN DIALOOGTAFEL WINDPARK HOLTUM-NOORD

1

Bijeenkomst
24-6-2021

Actiepunt
Informeren bij Windpark Deil middels fysiek gesprek
of en wat de metaalachtige klik is als de motor op de
rem gaat.
Vragen inzake duurzaamheidsbeleid ENGI schriftelijk
indienen
Beoordelen of de vragen over duurzaamheidsbeleid
aan de dialoogtafel moeten worden behandeld
Metingen omgevingsgeluid: huidige industrieën en
verkeer
Second opinion reactie RUD aanvragen
Na second opinion beoordelen of aanwezigheid
tijdens dialoogtafel gewenst is van RUD of andere
partij
Mogelijkheid onderzoeken tot mitigeren van 6 extra
slagschaduwuren en volgende vergadering
agenderen
Indien punt 7 negatief: nadenken over invulling
mitigeren van 6 slagschaduwuren: bepalen wanneer;
aandachtspunt agenderen
Groenonderhoud van de maatwerk groenvoorziening
voor individuele huizen bespreken met gemeente
Groenonderhoud agenderen volgende vergadering

Wie
Dhr. Rietveld

2

24-6-2021

3

24-6-2021

4

24-6-2021

5
6

24-6-2021
24-6-2021

7

24-6-2021

8

24-6-2021

9

24-6-2021

10

24-6-2021

1

18-5-2021

Arcadis-app inzetten na akkoord directie ENGIE
toevoegen op omgevings-afsprakenlijst
Praktisch gebruik Arcadis-app bespreken/invullen en
terug koppelen naar dialoogtafel
Agenderen slagschaduw-overlast
Geluidstechnici benaderen over de mogelijkheid om
verschillende frequentiebanden uit metingen te
filteren en doorgeven aan dhr. Rietveld
RUD benaderen over mogelijkheid frequentieband
geluidsmetingen
Links pragmatische cirkels inzake slagschaduwoverlast opzoeken en toesturen naar dhr. Rietveld
Bestuderen tekeningen met pragmatische cirkel
inzake slagschaduw-overlast
Delen kaarten en conclusies van de algemene
bijeenkomst in december 2019 inzake de
groenregeling buren
Agenderen (visualisatie) groenregeling buren
Agenderen financiële participatie in september 2021
Slides algemene informatiebijeenkomst inzake
financiële participatie opzoeken

Mw. Roorda-Knape

2

18-5-2021

3
4

18-5-2021
18-5-2021

5

18-5-2021

6

18-5-2021

7

18-5-2021

8

18-5-2021

9
10
11

18-5-2021
18-5-2021
18-5-2021

1
2

7-4-2021
7-4-2021

Agenderen maatwerkvoorschrift nacht
Erik Koppen van Arcadis-app uitnodigen

3

7-4-2021

4

7-4-2021

5

7-4-2021

Opnemen afsprakenlijst: rekening houden bij keuze
windturbine dat rode lampen gedimd kunnen worden
dmv passieve radar of transpondersysteem
Hoe wordt een klachtenmeldpunt ingericht tijdens de
operationele fase?
Informatie over geluidsmeetkastjes naar dhr.
Duivenvoorden sturen

Mw. Roorda-Knapen
Dhr. Duivenvoorden/
mw. Roorda-Knapen
Mw. Roorda-Knapen
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Dhr. Reijnders
Mw. Roorda-Knape
Dhr. Germann
Dhr. Rietveld
Dhr. Rietveld/mw.
Roorda-Knape
Dhr. Duivenvoorden/
mw. Roorda-Knape
Mw. Roorda-Knape

Dhr. Germann
Mw. Roorda-Knape

Dhr. Duivenvoorden
met Arcadis
Mw. Roorda-Knape
allen

Dhr. Duivenvoorden/
dhr. Germann
Mw. Roorda-Knape
Dhr. Rietveld
Mw. Roorda-Knape/
Dhr. Duivenvoorden
Mw. Roorda-Knape
Mw. Roorda-Knape
Mw. Roorda-Knape/
Dhr. Duivenvoorden

Allen
Dhr. Rietveld

5

6

9

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

10

7-4-2021

1
2

8-3-2021
18-5-2021/
8-3-2021/
7-4-2021
8-3-2021/
7-4-2021

7
8

3

Contouren slagschaduw/pragmatische cirkels
bestuderen
Agenderen Slagschaduw-overlast
Financiële participatie voorbereiden en bespreken
met de diverse platforms
Toelichting/ visualisatie maatschappelijk
inpassingsplan (groenvoorziening) voorbereiden voor
volgende vergadering
Duurzaamheidsbeleid Engie opzoeken en aan de
heer Reijnders verstrekken

Dhr. Rietveld

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

Dhr. Duivenvoorden
Dhr. Rietveld

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
Informeren naar status overlast-app van Arcadis
Hoe omgaan met geluidsmetingen en overlast?
Dimmen rode lampen bij helder weer meenemen in
aanbesteding
Bij Windpark Groningen informeren of/hoe
aanspreekpunt tijdens operationele fase is geregeld
Proefberekening direct omwonenden regeling
Aanleveren gemeentelijke gegevens omwonenden

De heren
Duivenvoorden /
Germann en Rietveld

4
5
6

8-3-2021
8-3-2021
8-3-2021

7

8-3-2021

8
9

8-3-2021
8-3-2021

10
11

18-5-2021/
8-3-2021
8-3-2021

Verzoek om te investeren in de dorpen overbrengen
richting politiek
Tekst bericht over communicatie/verslagen
dialoogtafel op website in Born Actueel toesturen aan
dhr. Den Hollander

1

10-2-2021

2

10-2-2021

3

10-2-2021

4

10-2-2021

5
6

10-2-2021
10-2-2021

7

10-2-2021

8

10-2-2021

Benaderen Ton van Keulen en vertegenwoordiger
vanuit Schipperskerk voor deelname aan dialoogtafel
Informatie over hoe overlast betreffende geluid,
slagschaduw en verlichting te beperken
Informatiefilmpje over bouwen Windpark opzoeken en
kortsluiten met dhr. Duivenvoorden / opzoeken of
ENGIE zelf over informatiefilmpje beschikt
Welke communicatiemiddelen zijn er en welke
worden wanneer ingezet richting achterban?
Punten t.a.v. overlast en omgevingsfonds agenderen
Samenvatting verslagen inz. invulling
omgevingsfonds (ideeën, cirkels, achtergrondinfo)
verstrekken aan dhr. Rietveld
Laatste versie profijtplan publiceren op website c.q.
datum/versie aanpassen
Afspraken omgevingsfonds Windpark Nijmegen
inbrengen volgende dialoogtafel
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Mw. Roorda-Knapen
Dhr. Rietveld
Dhr. Duivenvoorden

Dhr. Duivenvoorden

Dhr. Duivenvoorden
Allen
Dhr. Duivenvoorden
Dhr. Duivenvoorden
Dhr. Rietveld
Dhr. Germann/Dhr.
Rietveld
Dhr. Germann
Mw. Roorda-Knape

Dhr. Rietveld
Dhr. Duivenvoorden
Dhr. Rietveld/dhr.
Duivenvoorden
Mw. Roorda-Knape
Mw. Roorda-Knape
Mw. Roorda-Knape

Dhr. Duivenvoorden
Dhr. Duivenvoorden
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