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Gemeente Sittard-Geleen 
Dialoogtafel 

 Windpark Holtum-Noord 
 

 
Datum:  donderdag 11 november 2021 
Tijd:  aanvang 19.30 uur 
Plaats:   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  

• Lea Kraan, deelnemer bewonersplatform Holtum 

• Ton Keulen, dorpsplatform Buchten 

• Sandra van Mulken, bewonersplatform 

• Sjaak den Hollander, vertegenwoordiger 10 dorpsorganisaties/dorpsplatforms 

• Edwin Gerrmann, contactpersoon gemeente Sittard-Geleen 
 

Afwezig:  

• Joyce Gordebeke, dorpsorganisatie Holtum 

• Frank Jeuring, Belangenbehartiger bedrijven (Parkmanagement Westelijke Mijnstreek) 
 

Verslaglegging: Elian Stassen, NotuLimburg 
 

 

1. Opening 
Mevrouw Roorda-Knape opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Mededelingen 
• De heer Gerrmann deelt mede dat de gemeenteraad Sittard-Geleen een motie heeft aangenomen 

waarin het College van B&W wordt verzocht om voorlopig geen eigen normen vast te stellen maar 
te wachten op de nieuwe normen die landelijk worden vastgesteld. Waarschijnlijk heeft dit 
vertraging van het project tot gevolg. Wethouder Schmitz is opgestapt. Desgevraagd laat hij weten 
dat de coalitie een nipte meerderheid heeft. De voorbereidingen voor het Windpark gaan 
vooralsnog onverminderd door. 

• Mevrouw Roorda-Knape wijst op de bijgevoegde lijst met omgevingsafspraken die tijdens 
agendapunt 8 (bepalen onderwerpen volgende dialoogtafel) zal worden besproken.  

 

3. Verslag dialoogtafel 27 september 2021 
• Aandacht voor slagschaduw 

• Stand van zaken financiële participatie (coöperaties, afkoop) 

 
Het verslag wordt paginagewijs doorlopen en zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. 

 
Actielijst 
De actiepuntenlijst wordt bijgewerkt. 

• Inz. 2 en 3) d.d 27-9: Onderzoeken mogelijke samenwerking bestaande coöperaties/ organiseren 

kennissessie → Mw. Roorda-Knape heeft contact gehad met Andres Bauer van Rescoop Limburg 
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en Zuidenwind en met Energie Samen (landelijke koepel). De heer Bauer heeft het profijtplan 
ontvangen en heeft laten weten open te staan voor eventuele samenwerking waarbij er in elk 
geval 50% zeggenschap moet zijn over de turbines. De heer Moret zegt toe, dit met de ENGIE-
directie te zullen bespreken. Afgesproken wordt, het standpunt van ENGIE eerst af te wachten en 
bij groenlicht een kennissessie te organiseren nadat ENGIE en Rescoop gesproken hebben over 
mogelijke samenwerking. (actie dhr. Moret) 

• Inz. 4) d.d. 27-9: financiële participatie afkopen door ENGIE: Dhr. Moret laat weten dat dit niet aan 
de orde is: gratis geld weggeven gebeurt niet. 

• Inz. 2) d.d. 24-6: duurzaamheidsbeleid ENGIE: Dhr. Moret laat weten dat ENGIE Nederland 
inmiddels geen fossiele brandstoffen meer gebruikt, maar 100% gebruik maakt van duurzame 
energievoorzieningen. 

 

4. Geluidmetingen 
Algemene opmerking: Tekstuele aanpassing laatste zin notitie ‘second opinion geluidsmeting RUD’: 
het woordje ‘niet’ is hierin weggevallen, de juiste zin is als volgt: ‘Geluidsmonitoring is tegenwoordig 
lang niet zo duur als voorheen. ‘  
 
Mevrouw Roorda-Knape vat samen dat het advies van de RUD omvatte de geluidsbelasting te toetsen 
volgens de Peutz-methode, terwijl de heer Rietveld geluidsmetingen over langere tijd adviseert. De 
vraag is of ENGIE hiertoe bereid is en zo ja, wie gaat deze dan uitvoeren en betalen? De heer Moret 
antwoordt, dat ENGIE is gehouden aan de vergunning. De aanwezige omwonenden vertegenwoor-
digers geven aan dat zij al veel overlast hebben van het industrieterrein en de autosnelweg en  bang 
zijn dat er nog meer geluidoverlast komt door het Windpark. Geconcludeerd wordt, dat deze zorgen 
niet thuishoren bij de Dialoogtafel, maar bij de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren. 
Afgesproken wordt dat de heer Rietveld een voorzet zal schrijven voor een brief aan de gemeenten 
met de strekking dat de omwonenden nu al een stijgende overlast van geluid ervaren en niet nog 
meer geluidsoverlast erbij kunnen/willen en verzoeken om een uitgebreide geluidsmeting. De 
conceptbrief zal in de Dialoogtafel van 9 december worden besproken. (actie dhr. Rietveld) 
 

 Burenregeling – verdeling gelden omgevingsfonds 
Nieuw voorstel verdeling Rob Rietveld 
Rob Rietveld heeft nog geen nieuw voorstel kunnen maken en bespreken met de bewoners. Dit staat 
op de agenda van het volgende bewonersoverleg op 24 november. Dit agendapunt wordt de volgende 
keer besproken op de dialoogtafel. (actie Rob Rietveld) 

 
5. Minnelijke regeling planschade 
Bespreken aan de hand van memo  
De heer Rietveld geeft een korte toelichting op zijn memo; niemand is gebaat bij lange procedures 
waarbij de burger over het algemeen aan het kortste eind trekt. Een planschadeprocedure is in 
principe een aangelegenheid tussen burger en gemeente, maar de gemeente verlegt de schade naar 
ENGIE, die daardoor ook belanghebbende wordt in een procedure. Om ellenlange procedures en 
frustraties te vermijden, is het aan te bevelen om een minnelijke regeling planschade tussen ENGIE 
en burgers te initiëren. De heer Moret laat weten dat ENGIE openstaat voor het bespreken van een 
minnelijke regeling planschade binnen ENGIE, waarbij met een onafhankelijk bureau zal worden 
samengewerkt.  
Er wordt gesproken over het belang van goede communicatie hierover richting omwonenden mocht tot 
deze regeling worden besloten, onder andere via een informatieavond. Te zijner tijd zal besproken 
worden hoe het beste kan worden gecommuniceerd (onder andere via een informatieavond) (actie 
mw. Roorda-Knape). 
 

6. Groenregeling buren 
Tijdens de bespreking tussen de wijkorganisaties en NLVOW op 24 november, zal dit onderwerp 
worden voor besproken. De groenregeling buren blijft daarom op de agenda van de volgende 
Dialoogtafel geagendeerd. (actie mw. Roorda-Knape) 
 

7. Inrichten klachtenmeldpunt 
- Zie actielijst 27-9-2021 
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De omwonenden organisaties hechten er waarde aan dat er een duidelijk aanspreekpunt komt voor 
klachten. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in de periode van bouw, de operationele 
opstartfase en de operationele fase.  
ENGIE laat weten dat een klachtenmeldpunt tijdens de bouw vrij gemakkelijk te realiseren zal zijn 
door het telefoonnummer van de opzichter/uitvoerder te communiceren in een bewonersbrief. De heer 
Moret zegt toe dit te regelen zodra dit gaat spelen; momenteel is nog niet bekend wie de aannemer 
wordt, de aanbestedingsprocedure is nog niet opgestart.  
Voor wat betreft de opstartperiode van de operationele fase zal de Arcadis-app worden gebruikt om 
meldingen van overlast te inventariseren. De heer Duivenvoorden laat weten dat er ca. een jaar moet 
worden uitgetrokken voor het inregelen van de windmolens. Gedurende dat eerste jaar zullen alle 
windrichtingen en windsnelheden zich voordoen op basis waarvan de windturbines kunnen worden 
ingeregeld. Meldingen via de app komen terecht bij de Windafdeling van ENGIE en daar moet iemand 
aangewezen zijn, zeker voor deze inregelperiode, om de meldingen op te volgen 
 
De bewonersorganisaties willen (ook) een contactpersoon kunnen benaderen op momenten dat er 
buitensporige overlast wordt ervaren na dit eerste jaar. De ervaring is dat de klachtenlijn van de 
gemeente niet voldoende is bij overlastmeldingen over het bedrijventerrein.  
 
Enkele aanwezigen attenderen op de meldingsapps van de gemeenten die wel goed werken. Deze 
kunnen na dit eerste jaar goed worden ingezet voor klachtenafhandeling. Deze apps zijn (nog) niet zo 
bekend bij burgers. Zaken worden opgepakt en teruggekoppeld door de gemeente. 
Voor de gemeente Sittard-Geleen betreft het de ‘buitenbeter-app’. Voor de gemeente Echt-Susteren 
betreft het de ‘FIXI-app’. De aanwezigen achten het van belang dat deze apps in onder andere 
nieuwsbrieven actief onder de aandacht van burgers worden gebracht.   
 
Conclusie: 

• tijdens bouw: telefoonnummer opzichter/uitvoerder beschikbaar 

• tijdens inregelperiode: contactpersoon op windafdeling ENGIE, inzet Arcadis-app 

• tijdens exploitatie: meldingen apps van de gemeente, inzet Arcadis-app (tenzij deze te weinig 
wordt gebruikt, mocht dit blijken na evaluatie van de dialoogtafel) 

 

8. Bepalen onderwerpen volgende dialoogtafel 
Toewerken naar omgevingsovereenkomst. Waar moeten we het met elkaar nog 
over hebben? 
De volgende punten worden aangestipt of kort besproken: 

• Burenregeling en groenregeling doorgeschoven naar volgende vergadering; 

• Financiële participatie: Als meer bekend is over samenwerking met bestaande coöperatie, 
opnieuw op de agenda; 

• Minnelijke planschaderegeling wordt door ENGIE opgepakt; als daarover meer bekend is opnieuw 
agenderen; 

• Brief aan de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren inzake geluidsmeting huidige 
omgevingsgeluiden (A2 en bedrijventerrein) agenderen volgende bijeenkomst; 

• Bouwactiviteiten: de omwonenden willen graag een tijdpad van welke bouwactiviteiten wanneer te 
verwachten zijn en met welke overlast rekening moet worden gehouden. Dit is nu nog niet bekend 
omdat de aanbestedingsprocedure nog moet beginnen. Afgesproken is dat als de bouw is gestart 
er regelmatig overleg zal zijn; 

• Hinder windmolens: geluid, slagschaduw, reguliere bouwactiviteiten; staan op de agenda 

• Uiterlijk en verlichting. Voor wat betreft verlichting zijn er momenteel veel ontwikkelingen. ENGIE 
laat weten zich aan de richtlijnen te zullen houden. Dit zal in de overeenkomst worden 
opgenomen; 

• Uiterlijk turbine: er is een standaard RAL-kleur voorgeschreven, dus hoeft niet besproken te 
worden; 

• Communicatie/aanspreekpunt: is besproken; 

• Er is momenteel geen behoefte aan een excursie naar een ander windmolenpark. Er is nog niet 
duidelijk voor welke windturbine wordt gekozen, zodat vergelijken met andere parken moeilijk is. 
Op het moment dat de bouw start kan er een rondleiding worden gepland, aldus de heer Moret; 

• Bodemgesteldheid: ENGIE laat weten dat er nog geen grondonderzoek is gedaan op basis 
waarvan de keuze voor heien of trillen zal worden gemaakt. Bij omwonenden is behoefte aan 
informatie over de te verwachten overlast van bijvoorbeeld betonwagen, graafmachines, heien of 
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trillen etc. Communicatie hierover is belangrijk. Dit kan pas op het moment dat hier meer 
duidelijkheid over is, dan moeten we dichter op de bouw zitten. Dan kan het in het reguliere 
overleg op dat moment worden meegenomen. 

Mevrouw Roorda-Knape zal de voorliggende lijst aanpassen. 
 

Volgende bijeenkomsten: 
• Donderdag 9 december 2021, 19.30-21.30 uur 

• Donderdag 20 januari 2022, 20.00-22.00 uur 

• Dinsdag 22 februari 2022, 19.30-21.30 uur 
 

9. Rondvraag 
• De heer Keulen laat weten dat hij vandaag op persoonlijke titel voor de laatste keer heeft 

deelgenomen aan de Dialoogtafel, daar hij geen voorzitter meer is van het Dorpsplatform 
Buchten. Hij wordt bedankt voor zijn inzet en inbreng in het overleg. 

 
Sluiting onder dankzegging om 20.55 uur. 
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ACTIEPUNTEN DIALOOGTAFEL WINDPARK HOLTUM-NOORD 
 

 Bijeen-
komst 

Actiepunt Wie 

1 11-11-2021 Mogelijke samenwerking met bestaande coöperatie 
bespreken met voorwaarde dat deze 50% zeggen-
schap over turbines krijgt 

Dhr. Moret 

2 11-11-2021 Conceptbrief opstellen inz. geluidsoverlast 
bedrijventerrein en A2 rihting gemeente Sittard-
Geleen 

Dhr. Rietveld 

3 11-11-2021 Minnelijke planschaderegeling initiëren Dhr. Moret 

4 11-11-2021 Te zijner tijd agenderen: communicatie inzake 
minnelijke planschade 

Mw. Roorda-Knape 

5 11-11-2021 Groenregeling buren agenderen voor Dialoogtafel 9-
12 

Mw. Roorda-Knape 

6 11-11-2021 Te zijner tijd bij aanvang bouwfase telefoonnummer 
aannemer/uitvoerder communiceren in bewonersbrief 

Dhr. Moret 

7 11-11-2021 Bijwerken notitie punten omgevingsovereenkomst Mw. Roorda-Knape 

    

1 27-9-2021 Agenderen inrichten klachtenmeldpunt / invulling 
Arcadis-app met aandacht voor: 
Melden zonder smartphone; 
Wanneer en hoe wordt gehandhaafd; 
Bundelen verschillende klachtregistratiesystemen; 
Relatie met geluidsverwachtingen app. 

Mw. Roorda-Knape 

2 27-9-2021 Onderzoeken ondersteuning door bestaande 
energiecoöperaties, EnergieSamen, REScoop 
Limburg mogelijk is. 

Mw. Roorda-Knape/ 
Dhr. Rietveld 

3 27-9-2021 Breed opgezette kennissessie inz. opzetten energie- 
coöperatie organiseren met aandacht voor: 
Concrete rekenvoorbeelden; 
Sociale omgeving erbij betrekken 
T.b.v. omwonenden en bewonersorganisaties 

Mw. Roorda-Knape/ 
Dhr. Rietveld 

4 27-9-2021 Financiële participatie afkopen en in de plaats 
daarvan overgaan tot individuele vergoedingen 
bespreken met ENGIE directie 

Dhr. Duivenvoorden/ 
Dhr. Moret 

5 27-9-2021 Foto’s rondgang groenregeling delen met dialoogtafel Mw. Roorda-Knape 

6 27-9-2021 Groenregeling buren aanpassen Dhr. Rietveld/ bewo-
nersorganisaties 

7 27-9-2021 Info inzake minnelijke regeling planschade naar dhr. 
Duivenvoorden/Moret sturen 

Dhr. Rietveld 

8 27-9-2021 Presentatie Energiepark Pottendijk rondsturen aan 
dialoogtafel inzake meten met kastjes 

Dhr. Rietveld 

    

1 24-6-2021 Informeren bij Windpark Deil middels fysiek gesprek 
of en wat de metaalachtige klik is als de motor op de 
rem gaat. 

Dhr. Rietveld 

2 24-6-2021 Vragen inzake duurzaamheidsbeleid ENGI schriftelijk 
indienen 

Dhr. Reijnders 

3 24-6-2021 Beoordelen of de vragen over duurzaamheidsbeleid 
aan de dialoogtafel moeten worden behandeld 

Mw. Roorda-Knape 

4 24-6-2021 Metingen omgevingsgeluid: huidige industrieën en 
verkeer 

Dhr. Germann 

5 24-6-2021 Second opinion reactie RUD aanvragen Dhr. Rietveld 

6 24-6-2021 Na second opinion beoordelen of aanwezigheid 
tijdens dialoogtafel gewenst is van RUD of andere 
partij 

Dhr. Rietveld/mw. 
Roorda-Knape 
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7 24-6-2021 Mogelijkheid onderzoeken tot mitigeren van 6 extra 
slagschaduwuren en volgende vergadering 
agenderen 

Dhr. Duivenvoorden/ 
mw. Roorda-Knape 

8 24-6-2021 Indien punt 7 negatief: nadenken over invulling 
mitigeren van 6 slagschaduwuren: bepalen wanneer; 
aandachtspunt agenderen 

Mw. Roorda-Knape 

9 24-6-2021 Groenonderhoud van de maatwerk groenvoorziening 
voor individuele huizen bespreken met gemeente 

Dhr. Germann 

10 24-6-2021 Groenonderhoud agenderen volgende vergadering Mw. Roorda-Knape 

    

1 18-5-2021 Arcadis-app inzetten na akkoord directie ENGIE 
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 
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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 18-5-2021/ 
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 

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 

 
 
 
 
 


