
	

 
 
 

                  
                
                Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Sittard-Geleen   
                           Drs. G.J.M. Cox                                                                                            
                           Postbus 1080 
                           6130 AA  Sittard 
 
                  Briefnr.: MC 04-19 
 
 
                  Holtum, 26 maart 2019 
 
                  Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake windpark Holtum Noord 
                                             
 
                 Geachte voorzitter, 
  

Op de projectwebsite Windpark Holtum Noord. Is het volgende te lezen: 

“ 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 op bedrijventerrein Holtum-Noord een klein 
windmolenpark te realiseren. Het gaat om een park van maximaal drie windmolens. Een 
beoogde vierde molen is onlangs om technische redenen afgevallen.  

Waarom in Sittard-Geleen?  

De gemeente Sittard-Geleen vindt het belangrijk invulling te geven aan de energieopgave 
en het energieverbruik in de gemeente te verduurzamen. De inzet van zonne-energie is 
hiervan een mooi voorbeeld. Net zoals Het Groene Net, het duurzaam warmtenetwerk 
waarbij restwarmte van de Biomassacentrale en Chemelot wordt gebruikt om bedrijven 
en woningen te verwarmen en koelen. Daarnaast wil de gemeente dit doen door 
(onderzoek naar) het realiseren van windenergie.  

In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 van de Provincie Limburg, zijn 
gebieden aangewezen die zich het beste lenen voor de plaatsing van windturbines (zgn. 
voorkeursgebieden), waaronder grote industrieterreinen. Daarnaast zijn gebieden 
aangegeven die worden uitgesloten voor de realisatie van windturbines, waaronder het 
Heuvelland en het stroomgebied van de Maas. In de overige gebieden is de realisatie van 
windturbines niet uitgesloten. De gemeente onderschrijft de denkrichting uit het POL en 
heeft deze overgenomen in de Omgevingsvisie Sittard-Geleen 2016.  

Binnen Sittard-Geleen zijn meerdere voorkeursgebieden onderzocht. Bedrijventerrein 
Holtum-Noord is daarbij als geschikte locatie naar voren gekomen. De gemeente heeft de 
intentie in de toekomst ook de geschiktheid van andere locaties te onderzoeken. “ 

 



	

 
 
 
 
 

 
Op maandag 18 maart vond er in het gemeenschapshuis in Buchten een Dorpsgesprek 
plaats voor de inwoners van Buchten en Holtum over het voorgenomen windpark op 
Holtum-Noord. Tijdens deze bijeenkomst werd de indruk gewekt dat de besluitvorming 
omtrent het al dan niet plaatsen van de windmolens reeds is genomen en dat er, mits aan 
alle wettelijke eisen wordt voldaan, de windmolens er gaan komen.  
 
Naar aanleiding hiervan heeft de gob fractie een aantal vragen aan het college van B&W, 
 
1. Volgens de gob fractie heeft de gemeenteraad geen besluit genomen omtrent de 

definitieve plaatsing van windmolens en heeft de gemeenteraad sec de zoeklocatie 
vastgesteld, wat is de interpretatie van het College in deze? In welke raadsvergadering 
heeft hierover besluitvorming plaatsgevonden? 

2. De inwoners van Buchten en Holtum waren onaangenaam verrast vanwege het gegeven 
dat het plaatsen van de windmolens op de locaties in Holtum Noord niet meer ter 
discussie staat. Kan het college aangeven wat de meerwaarde is van een dergelijke 
bijeenkomst als de omwonenden worden geconfronteerd met dit voldongen feit? 

3. In de bovenstaande tekst wordt aangegeven dat: “De gemeente heeft de intentie in de 
toekomst ook de geschiktheid van andere locaties te onderzoeken.” Gaat de gemeente 
de geschiktheid van andere locaties onderzoeken? Zo ja, wanneer en op welke locaties 
heeft dit betrekking? Zo nee, waarom niet 

 
 

We ontvangen graag een reactie binnen de daarvoor gestelde termijn. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Raadslid gob-fractie 
Marcel Claessens  
Ph. van Heinsbergstraat 8 
6123 AT Holtum 
0630120622 
Raadslid.claessens@sittard-geleen.nl 
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