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Windpark Holtum ‘kansrijk’
Windmolens op
industrieterrein
Holtum-Noord. Al
bijna vijftien jaar
wordt erover
gespeculeerd. Maar
dan vooral op
papier. Daar lijkt nu
verandering in te
komen.
SITTARD-GELEEN
DOOR LAURENS SCHELLEN

D

at ambtelijke en bestuurlijke molens
doorgaans in een
laag tempo draaien,
is genoegzaam bekend. Maar ook het bedrijfsleven
kan er wat van. Want al sinds
2004 wordt in Sittard-Geleen gespeculeerd en gesproken over
een bedrijfsmatig geëxploiteerd
windmolenpark op industrieterrein Holtum-Noord. Anno 2017 is
er echter nog in geen velden of
wegen een turbine te bekennen.
Alles wijst erop dat daar nu verandering in komt. Multinational
Engie, wereldspeler op het gebied van productie en distributie
van (onder meer) duurzame
energie, en het stadsbestuur
sluiten binnenkort een intentieovereenkomst over de bouw van
vier grote windturbines op het
industrieterrein. Verkennende
onderzoeken hebben uitgewezen dat een windpark op die plek
technisch en financieel ‘zeer
kansrijk’ is. Anders gezegd: haalbaar en betaalbaar. Het provinciebestuur staat ter plekke maximaal vijf windmolens toe.
De beoogde turbines krijgen een
ashoogte van maximaal 120 meter. „Inclusief rotorbladen maximaal 200 meter”, bevestigt projectontwikkelaar Oscar Keet van
Engie. De molens produceren

Het deels nog groene industriegebied Holtum-Noord, waar vier grote windturbines moeten verrijzen. FOTO ANNEMIEK MOMMERS
groene stroom voor ongeveer 5000
huishoudens. De geraamde investering beloopt tien tot vijftien miljoen
euro, zegt Engie-woordvoerder
der
Michael Verheul.
Wethouder Ruud Guyt (Duurzaamheid, PvdA) beklemtoont dat er
zeker nog geen sprake is van een politiek besluit. „De wettelijk vereiste
plan- en inspraakprocedures moeten sowieso nog starten. Daarnaast
stellen wij als gemeente nog een
reeks aanvullende eisen. Cruciaal
daarbij is niet alleen zorgvuldige
informatievoorziening richting na-

burige wijken, maar ook draagvlak
bij en participatie door bewoners,
lokale bedrijven en/of energiecorporaties. Zij moeten de plannen
daadwerkelijk steunen. Bijvoorbeeld financieel, in de vorm van aandelen of eigendomscertificaten. Dit
soort zaken weegt voor ons zwaar,”
betoogt Guyt.
Tegelijkertijd wijst hij erop dat de
gemeente Sittard-Geleen zich ten
doel heeft gesteld om 20 procent
meer duurzame energie in de stad
op te wekken in 2020.
De Engie-woordvoerder laat weten

Energiemultinational
Engie verwacht dat eind
2019 in totaal vier grote
windturbines in
Holtum-Noord
operationeel zijn.

dat omliggende buurten deze
week nog geïnformeerd worden.
Keet zegt ervan uit te gaan dat er
ook een milieueffectrapportage
nodig is vooraleer de lokale politiek een finaal oordeel kan vellen.
Bij een positieve uitkomst zijn de
windmolens eind 2019 operationeel, verwacht de projectontwikkelaar.
De 31 inwoners van buurtschap
Baakhoven in buurgemeente
Echt-Susteren zijn overigens fel
gekant tegen de aanleg van het
windpark.

