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1. Inleiding 
 
Waarom windenergie? 
Nederland heeft een opgave om de CO2 uitstoot drastisch te reduceren en sluit op dit 
moment een klimaatakkoord met allerlei partijen, waaronder gemeenten, om dit handen en 
voeten te geven. Wind op zee, aanpak industrie en landbouw zijn onderdeel van het 
klimaatakkoord naast dichterbij huis het aardgasvrij maken van wijken en lokale opwek van 
elektriciteit. Ook de gemeente Sittard-Geleen moet hieraan bijdragen. Zij vindt het ook 
belangrijk invulling te geven aan die energieopgave en het energieverbruik in de gemeente 
te verduurzamen.  De gemeente Sittard-Geleen heeft zich tot doel gesteld om in 2020 20% 
van het energieverbruik in de gemeente op te wekken met duurzame energiebronnen. 
In de gemeente gebeuren al veel goede dingen zoals de inzet van zonne-energie en Het 
Groene Net, het duurzaam warmtenetwerk waarbij restwarmte van de Biomassacentrale en 
Chemelot wordt gebruikt om bedrijven en woningen te verwarmen en koelen. Maar er is 
meer nodig om de doelstellingen te halen. Daarom wil de gemeente ook 
windenergieprojecten mogelijk maken in de gemeente. De gemeente Sittard-Geleen heeft in 
2018 samen met de Provincie Limburg en ontwikkelaar ENGIE Energie Nederland een 
intentieovereenkomst getekend. Hierin spreken de partijen het voornemen uit om op 
bedrijventerrein Holtum-Noord een klein windmolenpark van drie windmolens te realiseren. 
ENGIE onderzoekt momenteel de haalbaarheid van het windpark en omgevingsmanager 
Mirjam Roorda-Knape onderzoekt in de komende periode samen met betrokkenen, inwoners 
maar bijvoorbeeld ook energiecoöperaties, hoe het proces vorm kan krijgen. 
 
Waarom op Holtum-Noord? 

Er gebeurt veel in dit gebied, dat ontgaat ons niet. We willen de ontwikkelingen in het gebied 
zo acceptabel mogelijk maken voor de omgeving. Voor windenergie heeft de gemeente 
Sittard-Geleen in haar omgevingsvisie 2016 aangegeven waar zij windenergie wenselijk 
vindt. Dit sluit aan bij de gedachte van het POL waarin voorkeursgebieden voor windenergie 
zijn benoemd, naast uitsluitingsgebieden en overige gebieden waar wind ook mogelijk is.  
Voorkeursgebieden zijn die gebieden die zich het beste lenen voor plaatsing van de huidige 
types windturbines, zoals grotere industrieterreinen en ontwikkelingsgebieden voor 
veehouderij en glastuinbouw. Uitsluitingsgebieden zijn bijvoorbeeld Het Nationaal Landschap 
Zuid-Limburg, Natura2000 gebieden en het winterbed van de Maas. Aanvullend zijn er 
milieunormen van toepassing die tot uitsluiting van gebieden leiden, onder andere ten 
aanzien van geluidhinder. Bij gebieden in de ruimere omgeving van vogelrichtlijngebieden of 
gebieden aangewezen voor vleermuizen dient altijd onderzoek plaats te vinden naar 
mogelijke aanvaringsslachtoffers. 
 
In de gemeente Sittard-Geleen zijn de grote bedrijventerreinen (Chemelot, Nedcar, 
Bedrijvenpark Fortuna, Sittard-Noord, Holtum-Noord) voorkeursgebieden. Binnen Sittard-
Geleen zijn meerdere voorkeursgebieden onderzocht. Bedrijventerrein Holtum-Noord is 
daarbij als geschikte locatie naar voren gekomen. Chemelot viel af vanwege 



   

veiligheidsissues, Bedrijvenpark Fortuna vanwege beperkingen door spoor en bebouwing, 
Nedcar door terugtrekken toenmalige eigenaar (Mitsubishi). 
De gemeente heeft de intentie in de toekomst de geschiktheid van andere locaties te 
onderzoeken. Dit om verdere invulling te geven aan de energieopgave van de gemeente. 
 
Stelt de gemeente eisen aan een ontwikkeling hier? 

De gemeente Sittard-Geleen stelt voorwaarden aan een windpark op bedrijventerrein 
Holtum-Noord. Uiteraard moeten de windmolens voldoen aan alle wettelijke eisen. 
Daarnaast moet het windpark voordeel opleveren voor direct omwonenden. Dit kan 
bijvoorbeeld door het financieel participeren, instellen omgevingsfonds of korting op de 
energierekening. Hoe deze participatie vorm te geven bepalen we graag samen met u.  
 
Proces en waarom dit gesprek? 

Dat de molens er komen staat vast en de locatie ook. We willen met u in gesprek over wat 
deze ontwikkeling voor u betekent en over hoe we dit voor u zo aangenaam mogelijk kunnen 
maken (bijvoorbeeld profiteren, wenselijkheid mitigerende maatregelen) . In het verleden is 
de omgeving wellicht niet voldoende betrokken, maar we vinden het nu belangrijk dit proces 
zorgvuldig en met respect voor en met onze omgeving te doorlopen, Dat betekent dat we 
betrokkenen graag actief informeren, willen horen en (waar mogelijk) betrekken. 
Omgevingsmanager Mirjam Roorda-Knape onderzoekt in de komende periode samen met 
betrokkenen, inwoners maar bijvoorbeeld ook energiecoöperaties, hoe dit proces vorm kan 
krijgen. Dit dorpsgesprek is onderdeel van dit proces.  
Uit gesprekken met diverse dorpsplatforms die al gevoerd zijn blijkt een grote 
informatiebehoefte. We voorzien daarom nu al dat een aantal themasessies voor de zomer 
plaats gaan vinden om informatie over bijvoorbeeld geluid en slagschaduw als gevolg van 
het windpark met u te delen en een excursie naar een ander windpark te organiseren. Maar 
wij horen graag vanavond van u of u dit ook wenst of andere ideeën heeft.  
 
Allereerst moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Dat is het moment waarop inwoners 
en raad ook nog aan zet zijn. De plannen moeten daarna een vergunningstraject doorlopen. 
Een vergunningaanvraag wordt in de loop van dit jaar verwacht. Ook hier is formeel inspraak 
in geregeld door middel van zienswijzen. Besluitvorming hierover is volgend jaar voorzien. 
Daadwerkelijke bouw volgt dan 1 à 2 jaar daarna (2021-2022). 
 
 

2. Project Windpark Holtum-Noord 
 

Meer informatie over het project zoals besproken tijdens de dorpsgesprekken vindt u in de 
infosheet.  
 
 

3. Ronde 1 van 1 – start 19.00u 
 
Proces 

 Gevraagd wordt naar de bijeenkomsten die vorig jaar hebben plaatsgevonden en hoe 

die zich verhouden tot deze bijeenkomst. Wat is het doel van deze avond? Dit is de 

eerste keer dat inwoners serieus betrokken worden maar we mogen geen nee 

zeggen. Welke inspraakmogelijkheden hebben wij? De gemeenteraad moet nog een 

besluit nemen. In de vergunningprocedure die volgt, krijgt u nog inspraak.   

 Wat vindt de gemeente Echt-Susteren hiervan?   

De gemeente Echt-Susteren heeft eerder aangegeven niet voor de locatie op Holtum-

Noord te zijn maar ziet ook in dat de tijden veranderen. De gemeente Echt-Susteren 

hecht eraan dat de bewoners goed geïnformeerd zijn en volledig op de hoogte zijn 

van procedures en inspraakmogelijkheden. Daarom hebben wij regelmatig overleg 



   

met de gemeente Echt-Susteren waarbij we hen op de hoogte stellen van de 

voortgang van het project en het proces met de omgeving. Ook sluit de gemeente 

aan bij de dorpsgesprekken in de gemeente Echt-Susteren. 

 Wij hebben het gevoel dat het ons wordt opgelegd.  

 Worden de onderzoeken integraal op de website gepubliceerd? Ja, medio april 

verschijnen ze op de website.  

 Er ligt een actueel windmolenrapport van Natuur- en milieufederatie Limburg. Daarin 

staat in welke gebieden windmolens natuur aantasten. Daarin staat een plaatje 

waarop staat dat windpark Holtum-Noord ligt binnen Natura 2000 en dat er dus geen 

windmolens gebouwd mogen worden omdat dit beschermd natuurgebied is. Er wordt 

uitvoerig onderzoek gedaan naar de effecten op natuur- en milieu. De windmolens 

worden niet in Natura2000 geplaatst. De wethouder geeft aan zich in het rapport te 

verdiepen. Ook de omgevingsmanager gaat in gesprek met de Natuur- en 

milieufederatie Limburg.  

 In voorgenoemd rapport staan ook nog gebieden aangemerkt waarin wél windmolens 

mogen worden geplaatst binnen de Gemeente Sittard-Geleen.  

 Er wordt een petitie tegen de komst van de windmolens overhandigd aan de 

wethouder. 

 In 2010 zou Engie voor het eerst bij de gemeente hebben aangeklopt. Er is ook een 

verslag uit 2007 waarin staat dat de Gemeente Sittard-Geleen 4 windmolens wil 

plaatsen op Holtum-Noord en dat het vinden van een locatie geen probleem is. Dit 

geeft geen vertrouwen in de transparante informatievoorziening vanuit de gemeente.  

 Wie zijn er aanwezig bij de bijeenkomst op 23 mei? Is iedereen dan uitgenodigd? Ja, 

dan zijn alle dorpen uitgenodigd. We hebben er nu voor gekozen om kleine groepen 

uit te nodigen zodat we ook echt het gesprek met iedereen aan kunnen gaan en zo 

veel mogelijk vragen kunnen beantwoorden. De volgende bijeenkomsten zijn weer 

voor iedereen.  

Informatie over windmolens 

 Wat zijn de alternatieven voor windenergie? Zijn die ook overwogen? Het één sluit 

het ander niet uit. Zowel zonnepanelen als windenergie zijn nodig om aan de 

energiebehoefte te kunnen voldoen. 

 Waarom is het terrein van VDL afgevallen? Omdat Mitsubishi dit niet zag zitten. Er 

wordt nu wel aanvullend onderzoek gedaan in de omgeving van VDL.  

 Door wie zijn de onderzoeken uitgevoerd? Is dit een onafhankelijke partij? De 

onderzoeken zijn uitgevoerd door RoyalHaskoning DHV in opdracht van 

initiatiefnemer ENGIE. Dit is een onafhankelijk adviesbureau. Het is gebruikelijk dat 

een initiatiefnemer zelf vooronderzoek laat doen ter voorbereiding op de 

vergunningaanvraag. Bij de vergunningprocedure gaat de gemeente deze 

onderzoeken toetsen.  

 Wat zijn de wettelijke normen? In Duitsland liggen de windmolens veel verder van 

woningen. In Nederland zijn er geen afstandsnormen maar geluidsnormen. Aan de 

hand van die geluidsnormen wordt bekeken of bij de woonbebouwing aan de normen 

wordt voldaan. 

 Wie is eigenaar van de grond? De grond is nu van de bedrijven zoals genoemd in de 

presentatie.  

 
Effecten komst windmolens 

 Wij hebben ook al last van de shredder, waarom moeten de molens er ook nog bij op 

dit smalste stukje Limburg? Waarom worden de molens niet op de Kollenberg 



   

geplaatst? Het gebied dat direct grenst aan de wijk Kollenberg is als 

uitsluitingsgebied aangemerkt in het POL van de Provincie Limburg 2014.  

 Wij hebben last van cumulatief geluid. Daarom moet er een complexere berekening 

plaatsvinden voor de afstand tot de dichtstbijzijnde molens op basis van de totale 

geluidsdruk. Voor geluid geldt dat voor elke bron een wettelijke norm geldt. Die 

normen kunnen niet bij elkaar worden opgeteld. Het maximaal toegestane geluid 

wordt op de gevel gemeten. Op 23 mei kan dieper worden ingegaan op alle vragen 

over geluid. Medio april wordt het onderzoek gepubliceerd. Men vraagt of dan ook de 

totale geluidsbelasting op de woningen meegenomen kan worden.  

 Gevraagd wordt naar de effecten van slagschaduw. Wordt dit ook onderzocht en 

komen de resultaten van die onderzoeken ook beschikbaar?  In de ochtenduren kan 

op sommige plekken slagschaduw worden verwacht voor Illikhoven en Visserweert. 

In het rapport dat medio april beschikbaar komt, wordt ook ingegaan op slagschaduw.  

 Hoe werkt de automatische stilstandvoorziening? Heeft het stil zetten van de molen 

effect op de opbrengst? Als de norm overschreden dreigt te worden, wordt de molen 

automatisch stilgezet. Dan gaat het over een aantal uren per jaar en dus een aantal 

minuten per dag. Dit heeft geen grote effecten op de opbrengst.  

 Waarom moet de molen zo hoog worden? Dit heeft te maken met de hoeveelheid 

wind die de molen moet vangen om rendabel te zijn.  

 Is er ook een calamiteitenplan voor als de molen in brand vliegt? Hoe wordt de 

veiligheid geborgd? Waarom kan het bij Chemelot niet vanwege de veiligheid en op 

dit industrieterrein wel? De molens moeten inderdaad om die reden aan strenge 

veiligheidseisen voldoen. Ze draaien bijvoorbeeld niet over gebouwen heen. Op 23 

mei kan dieper worden ingegaan op de eisen ten aanzien van veiligheid. 

 Men is van mening dat het College van Sittard-Geleen niet opkomt voor de mensen 

in dit gebied. Er is erg veel overlast van diverse ontwikkelingen in het gebied.  

 In het Hart van Brabant was onvoldoende draagvlak. Er zijn minder molens geplaatst 

die ook nog eens regelmatig stil staan. Als het daar is gelukt molens tegen te houden, 

zullen wij er alles aan doen om ze hier ook weg te houden.  

 Men is niet geïnteresseerd in de informatie omdat de gedeelde mening is dat de 

molens er überhaupt niet moeten komen.  

 Hoe zit het met participatie? Men wil graag weten welke mogelijkheden er zijn. De 

gemeente vindt participatie belangrijk en heeft dit ook in de intentie overeenkomst 

vastgelegd. Zij wil hier graag input voor vanuit de omgeving zodat het aansluit bij de 

wensen uit de omgeving. Hier wordt tijdens het vervolgproces dieper op in gegaan.   

 Wie krijgt straks aandelen in de molens? Een optie is dat u straks zelf ook aandelen 

in de molens kunt kopen en er zo ook financieel van profiteren.  

 Welke andere locaties worden nog onderzocht en hoeveel windmolens wil de 

Gemeente Sittard-Geleen in totaal gaan plaatsen? Binnenkort komt de opdracht 

vanuit het Rijk waaruit blijkt hoeveel windmolens er per gemeente geplaatst moeten 

worden. Elke gemeente krijgt dan een opgave. Voor de ene is die makkelijker in te 

vullen dan voor de andere. In het Nationaal Landschap mogen geen windmolens 

worden geplaatst. Die gemeentes krijgen dus een lastige opgave. 

 Hoe zit het met planschade? Die kan oplopen tot 25% van de WOZ-waarde van de 

woningen. Bent u hierop voorbereid? Omwonenden kunnen inderdaad planschade 

claimen.  


