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

maandag 27 september 2021
aanvang 20.00 uur
Sport en recreatiecentrum Het Anker Buchten

Aanwezigen:
• Mirjam Roorda-Knape, voorzitter
• Hans Duivenvoorden, ENGIE projectontwikkelaar
• Michiel Moret, ENGIE projectontwikkelaar
• Rob Rietveld, Belangenbehartiger bewoners (NLVOW)
• Jacqueline Schürgers, bestuurslid Belangenvereniging Leefbaarheid Omwonenden Windturbines
Holtum-Noord (BLOW)
• Mark Reijnders, BLOW
• Marco Vandewall, bewonersplatform
• Joyce Gordebeke, dorpsorganisatie Holtum
• Lea Kraan, deelnemer bewonersplatform Holtum
• Edwin Gerrmann, contactpersoon gemeente Sittard-Geleen
Afwezig:
• Sjaak den Hollander, vertegenwoordiger 10 dorpsorganisaties/dorpsplatforms
• Sandra van Mulken, bewonersplatform
• Ton Keulen, dorpsplatform Buchten
• 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 afmeldingen worden doorgegeven.
Er volgt een kort voorstelrondje, daar de heer Duivenvoorden Engie heeft verlaten en in zijn
functie wordt opgevolgd door de heer Moret. De heer Duivenvoorden zal voorlopig betrokken
blijven bij de voorbereidingen van het project om de overdracht in goede banen te leiden. Hij blijft
beschikbaar om vragen te beantwoorden.
Mevrouw Sandra Kuijpers van de gemeente Echt-Susteren is agendalid en zal worden bijgepraat
door mevrouw Roorda-Knape.

3. Verslag dialoogtafel 24 juni 2021
Het verslag wordt paginagewijs doorlopen en zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.

Actielijst
De actiepuntenlijst wordt bijgewerkt en op sommige punten iets anders geformuleerd.
• Inz. 4) d.d 24-6: Metingen omgevingsgeluid huidige industrieën en verkeer → Dhr. Gerrmann
verwijst naar het RUD advies waaraan de gemeente zich conformeert.
• Inz. 7) d.d. 24-6: Mogelijkheid onderzoeken tot mitigeren van 6 extra slagschaduwuren → Dhr.
Duivenvoorden laat weten dat ENGIE onder voorbehoud hiermee akkoord zou kunnen gaan daar
de verwachting is dat dit geen significante meerkosten met zich meebrengt. De meerkosten zijn
nog niet bekend en dit onderwerp blijft staan.
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•

•

•

Inz. 1) d.d. 18-5: Arcadis-app inzetten na akkoord directie ENGIE toevoegen op omgevingsafsprakenlijst → Dhr. Duivenvoorden deelt mede dat de ENGIE directie akkoord is: De Arcadisapp wordt ingezet op het moment dat het park operationeel is.
Inz. 4) d.d. 704: Hoe wordt een klachtenmeldpunt ingericht tijdens de operationele fase? → Dhr.
Moret vindt een centraal meldpunt waar niet alleen de meldingen van de Arcadis-app
binnenkomen, maar ook meldingen via andere kanalen, belangrijk. De volgende zaken worden
aangestipt: Hoe kunnen omwonenden zonder smartphone meldingen doen? / Vastleggen hoe en
wanneer wordt gehandhaafd / Verschillende registratiesystemen bundelen / Deze punten opnieuw
agenderen (actie mw. Roorda-Knape).
Inz. 10) d.d. 18-5-2021: Verzoek om te investeren in de dorpen overbrengen richting politiek →
Dhr. Gerrmann heeft de boodschap overgebracht aan de wethouder echter de gemeente blijft
terughoudend.
De mogelijkheid wordt besproken dat een afvaardiging van de bewoners, buiten de dialoogtafel
om, een gesprek met de wethouder aanvraagt om het verzoek kracht bij te zetten. Er zal goed
gekeken moeten worden welke wethouder hiervoor het best benaderd kan worden (wethouder
Meekels, stadsdeelwethouder?).

4. Omgevingsafspraken
Behandeld onder agendapunt 5.

5. Financiële participatie (bijdrage per MWh, zelf investeren)
De heer Rietveld geeft een korte toelichting op de notitie ‘bewonersgroepen bijeenkomst van
14 september jl’. De belangrijkste conclusie is dat de bewonersgroepen het meest voelen voor het
oprichten van een lokale energiecoöperatie en opnieuw willen proberen deze optie vorm te geven. Ze
hopen dat inmiddels meer menskracht hiervoor te enthousiasmeren is binnen de kring van
omwonenden. Opgemerkt wordt, dat de bewonersorganisaties het opzetten van een geheel nieuwe
energiecoöperatie niet kunnen overzien en derhalve huiverig zijn om dat zelf te doen.
De heer Duivenvoorden laat weten dat de energiecoöperatie nog steeds tot de mogelijkheden
behoort, maar wijst er op dat ENGIE deze niet gaat initiëren. Ook de gemeente staat achter de variant
van een energiecoöperatie, aldus de heer Gerrmann.
Afgesproken wordt dat mevrouw Roorda-Knape en de heer Rietveld zullen onderzoeken of het
mogelijk is om de bewoners hierin te laten ondersteunen door bestaande energiecoöperaties,
EnergieSamen of REScoop Limburg. Ook zal er een kennissessie georganiseerd worden met input
van bestaande energiecoöperaties, breed opgezet voor bewonersorganisaties en omwonenden (actie
mw. Roorda-Knape/dhr. Rietveld). Er wordt gevraagd om aandacht voor concrete rekenvoorbeelden
en om de energiecoöperatie breder en socialer naar de omgeving te proberen te trekken.
De heer Moret wijst op de landelijke vereniging voor energiecoöperaties die richtlijnen geeft voor het
opstarten van energiecoöperaties en of dat de juiste oplossing is. Hij wijst ook op de mogelijkheid van
een Stichting zonder winstoogmerk die via begeleiding van een crowdfundingsplatform obligaties
uitgeeft. Het crowdfundingsplatform moet betaald worden, dit betekent dat er startkapitaal nodig is;
overwogen kan worden om de gemeente hiervoor te benaderen. Besproken wordt dat het rendement
op obligaties kan tegenvallen, maar het risico hiervoor kan bij de ontwikkelaar worden gelegd;
deelnemers kopen zich in tegen een vooraf bepaald rendement.
De mogelijkheid om in plaats van participatie deze participatie af te kopen en individuele vergoedingen
toe te kennen zal worden meegenomen door ENGIE; in een volgende bijeenkomst komt ENGIE
hierop terug.(actie dhr. Moret).
Voor wat betreft de bijdrage per MWh vanuit het park wordt door de bewoners de voorkeur gegeven
aan een burenregeling, financiële bijdrage per woning. Door de vele kernen die in het gebied liggen
waaronder enkele kleine kernen die niet vertegenwoordigd zijn middels een platform of
dorpsorganisatie, is het moeilijk om een goed omgevingsfonds op te stellen en te beheren. De
burenregeling is in de bijeenkomst van 14 september besproken en dat er opnieuw moet worden
gekeken naar de verdeling per woning, daar de gehanteerde cirkels een dusdanige verdunning van
het bedrag per woning betekent, dat het niet meer aantrekkelijk is.
Er dient daarnaast op papier te komen hoe wordt omgegaan met verhuizing, overlijden, nieuwe
bewoners.
ENGIE en de gemeente laten weten akkoord te gaan met het opstellen van een verdeling per woning
door de heer Rietveld in samenspraak met de bewonersgroepen. Dit onderwerp komt terug op de
agenda van de volgende dialoogtafel.
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6. Groenregeling buren
Vanuit het overleg van 14 september wordt voorgesteld om de verdeling van het toegezegde bedrag à
EUR15.000 voor groenvoorziening over te laten aan de dorpsorganisaties. Zij gaan een voorstel voor
de verdeling doen. ENGIE en gemeente hebben hier geen bezwaren tegen.
Door onder andere mevrouw Roorda-Knape en de heer Duivenvoorden is onlangs een rondgang door
het gebied geweest, hiervan zijn foto’s gemaakt. Mevrouw Roorda-Knape zal deze foto’s delen met de
aanwezigen en de nieuwe verdeelsleutel agenderen (acties mw. Roorda-Knape)

7. Bepalen onderwerpen volgende dialoogtafel
•
•

•
•
•

Inrichten klachtenmeldpunt;
Minnelijke regeling planschade: mogelijkheid bekijken tot het overnemen van een deel van het
eigen risico door ENGIE hetgeen wellicht planschadeprocedures kan voorkomen. De heer
Duivenvoorden streeft naar een pragmatische benadering en staat hiervoor open. De heer
Rietveld zal informatie hierover sturen naar de heer Duivenvoorden. (actie dhr. Rietveld)
Verdeling gelden groenregeling;
Verdeling gelden omgevingsfonds voor burenregeling;
Mogelijkheid inzet energiecoöperatie

8. Afspraken
•

Toepassen Arcadis-app bij operationeel worden Windpark.

Volgende bijeenkomsten:
•
•

Donderdag 11 november 2021, 19.30-21.30 uur
Donderdag 9 december 2021, 19.30-21.30 uur

9. Rondvraag
•

•

•

De heer Reijnders wijst op een initiatief in de gemeente Echt-Susteren van het meten van fijnstof
dat wordt ondersteund door Groen Links Echt-Susteren. Bekeken kan worden of dat systeem/die
app gebruikt kan worden voor het registreren van geluidsmetingen van het huidige geluid op het
bedrijvenpark. De heer Rietveld zal de presentatie van Energiepark Pottendijk over het meten met
kastjes rondsturen (actie dhr. Rietveld).
Mevrouw Schurgers wijst op overbelasting van energienetwerken in de omgeving. De heer
Duivenvoorden antwoordt dat het project bekend is bij de netbeheerder die heeft toegezegd dat er
voldoende netcapaciteit beschikbaar is. ENGIE zal de vinger aan de pols houden maar voorziet
geen problemen, daar het netwerk al relatief zwaar is vanwege DSM. De heer Gerrmann vult aan
dat ook vanuit de RES gesprekken met Enexis zijn gevoerd. De netbeheerder is verplicht om het
energienet gereed te maken voor duurzaamheidsprojecten.
De heer Rietveld wijst op veranderende normen omtrent geluid, die zijn losgelaten. Hoe wordt hier
mee omgegaan? De heer Duivenvoorden antwoordt dat de wet voorschrijft dat onderbouwd moet
worden waarom een bepaalde norm wordt toegepast. En in het geval van Windpark Holtum Noord
is de geluidsnorm strenger vastgesteld als de geldende WHO-norm. Dat is zoals het er nu
voorstaat. Met alle besluiten zal rekening worden gehouden, ook van de Raad van State in dezen.
Desgevraagd antwoordt de heer Gerrmann dat vanuit de gemeente bekeken moet worden hoe om
te gaan met de Raad van State uitspraak van 30 juni 2021; hier zijn raadvragen over gesteld.
Daarnaast zijn er in dit verband contacten met de provincie.

Sluiting onder dankzegging om 21.30 uur.
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ACTIEPUNTEN DIALOOGTAFEL WINDPARK HOLTUM-NOORD
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Actiepunt

Wie

Agenderen inrichten klachtenmeldpunt / invulling
Arcadis-app met aandacht voor:
• Melden zonder smartphone;
• Wanneer en hoe wordt gehandhaafd;
• Bundelen verschillende klachtregistratiesystemen;
• Relatie met geluidsverwachtingen app.
Onderzoeken ondersteuning door bestaande
energiecoöperaties, EnergieSamen, REScoop
Limburg mogelijk is.
Breed opgezette kennissessie inz. opzetten energiecoöperatie organiseren met aandacht voor:
• Concrete rekenvoorbeelden;
• Sociale omgeving erbij betrekken
• T.b.v. omwonenden en bewonersorganisaties
Financiële participatie afkopen en in de plaats
daarvan overgaan tot individuele vergoedingen
bespreken met ENGIE directie
Foto’s rondgang groenregeling delen met dialoogtafel
Groenregeling buren aanpassen

Mw. Roorda-Knape

Info inzake minnelijke regeling planschade naar dhr.
Duivenvoorden/Moret sturen
Presentatie Energiepark Pottendijk rondsturen aan
dialoogtafel inzake meten met kastjes

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

Dhr. Duivenvoorden/
Dhr. Moret
Mw. Roorda-Knape
Dhr. Rietveld/ bewonersorganisaties
Dhr. Rietveld
Dhr. Rietveld

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

Dhr. Rietveld

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

Mw. Roorda-Knape
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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
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18-5-2021

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

Agenderen maatwerkvoorschrift nacht
Erik Koppen van Arcadis-app uitnodigen

3

7-4-2021

4

7-4-2021
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7-4-2021
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9

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

10

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
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

Mw. Roorda-Knapen
Dhr. Duivenvoorden/
mw. Roorda-Knapen
Mw. Roorda-Knapen
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8-3-2021
18-5-2021/
8-3-2021/
7-4-2021
8-3-2021/
7-4-2021

7
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3

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
Dhr. Rietveld
Mw. Roorda-Knapen
Dhr. Rietveld
Dhr. Duivenvoorden

Dhr. Duivenvoorden

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

De heren
Duivenvoorden /
Germann en Rietveld

4
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8-3-2021
8-3-2021
8-3-2021

7

8-3-2021

8
9

8-3-2021
8-3-2021

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
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
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18-5-2021/
8-3-2021

Verzoek om te investeren in de dorpen overbrengen
richting politiek
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Dhr. Rietveld
Dhr. Germann/Dhr.
Rietveld
Dhr. Germann
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8-3-2021

Tekst bericht over communicatie/verslagen
dialoogtafel op website in Born Actueel toesturen aan
dhr. Den Hollander

Mw. Roorda-Knape
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10-2-2021

Dhr. Rietveld
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10-2-2021
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10-2-2021
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10-2-2021
10-2-2021
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10-2-2021
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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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