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Geachte leden van de raad, 
 
Hierbij ontvangt u een volgende ‘Wethoudersbrief’ van mijn hand, waarin ik u nader 
informeer over de voortgang van onderwerpen in mijn portefeuille die eerder in de 
Ronde of de Raad aan de orde zijn geweest of die ik graag verder verduidelijk.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Kim Schmitz 
Wethouder Duurzaamheid, Armoedebestrijding en Omgevingsbeleid  
 
 
Omgevingsdialoog Windpark Holtum Noord  
Inwoners van Holtum, Buchten, Aldenhof, Schipperskerk, Illikhoven, Visserweert, 
Roosteren (deels), Oud-Roosteren, Dieteren en Baakhoven en een aantal straten in 
Grevenbicht/Papenhoven zijn aanvang mei huis-aan-huis uitgenodigd voor een 
bijeenkomst over specifieke thema's binnen het project Windpark Holtum Noord. De 
deelnemers zijn in diverse sessies geïnformeerd over het proces en de onderzoeken, 
geluid, zicht/slagschaduw en veiligheid/natuur. De onderwerpen zijn inhoudelijk 
toegelicht door experts van onder meer ENGIE, RHDHV, de provincie en de gemeente. 
Tijdens de sessies stond de dialoog centraal. Ook waren er tijdens de hele avond 
‘infostands’ waar mensen informatie konden halen en brengen over diverse thema’s. 
Onderwerpen die hier onder meer aan bod kwamen zijn: planschade (gemeente), 
participatie/profijt (ENGIE)  en gezondheid. Daarnaast is na gesprekken met de 
wijkplatforms, de dorpen in de omgeving, natuurorganisaties en een aantal bedrijven 
een start gemaakt met het vervolgproces. Belangrijk hierin is transparantie over de 
daadwerkelijke effecten. Hiervoor zijn de onderzoeksresultaten online gedeeld en vond 
op 23 mei de bovenstaande informatieavond plaats. Deze werd gevolgd door een 
ervaringsexcursie naar windpark Avantis op 22 juni jl., waarbij ook vertegenwoordigers 
van uw raad aanwezig waren.  
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Momenteel gaan we verder in gesprek met de omgeving over onder meer financiële 
participatie en thema's die in het gebied aan de orde zijn in relatie tot het windpark. In 
september, in een opiniërende Ronde, wordt het windproject verder met u besproken. 
Naar verwachting is in het najaar van 2019 de vergunningaanvraag aan de orde, 
gevolgd door ter inzage legging en besluitvorming in 2020. Het gaat daarbij om een 
vergunningverlening met afwijking van het bestemmingsplan waarbij de raad een besluit 
neemt over de verklaring van geen bedenkingen om af te wijken van het 
bestemmingsplan.  
 
 
 

 
 
 

De verslagen van de 
'dorpsgesprekken' en de rapporten 
bij de Ruimtelijke Onderbouwing 
Windpark Holtum-Noord zijn in te 
zien via 
www.windparkholtumnoord.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Proeftuin Aardgasvrije Wijk Limbrichterveld Noord: update St. Dubbel Duurzaam 
Na de eerste informatiesessie in december 2018, is Stichting Dubbel Duurzaam gestart 
met de ontwikkeling van de Transitiescan, een op maat gemaakt rapport voor inwoners 
van Limbrichterveld Noord. Na afloop van de Transitiescan (uitgevoerd door een 
energiecoach van Stichting Dubbel Duurzaam) hebben de inwoners van Limbrichterveld 
Noord een uitgebreid rapport ontvangen, waarin drie opties inhoudelijk én financieel 
worden toegelicht: 

1. Niet meedoen aan het project 

2. Meedoen met het project met een aansluiting op Het Groene Net 

3. Meedoen met het project door de woning te voorzien van een volledig elektrische 

oplossing 
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Inmiddels zijn er 139 Transitiescans aangevraagd door de inwoners van Limbrichterveld 
Noord (135 reguliere koopwoningen, 4 speciale scans voor o.a. buurtcentrum en VvE 
flat 4). Nagenoeg alle scans zijn inmiddels uitgevoerd door de energiecoaches. 
  
In het vervolgtraject komen de volgende zaken aan de orde:  

 afronden van de scans, 

 de keuzes inventariseren, 

 vragen van inwoners beantwoorden, 

 informatiesessies rond de drie opties organiseren, 

 en het opstarten van de collectiviteitsactie.    
  
 
Invoering Duurzaamheidsparagraaf in collegevoorstel 
In het 'Coalitieakkoord 2018-2022 Samen Duurzaam' is de ambitie uitgesproken dat er 
standaard een duurzaamheidsparagraaf in de collegevoorstellen komt.  
Onlangs heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om een paragraaf 
'Duurzaamheid' aan de sjablonen voor collegevoorstellen toe te voegen. 
Met het invoeren van de duurzaamheidsparagraaf wordt het bewustzijn voor 
duurzaamheid in de gemeentelijke organisatie bevorderd en wordt bewaakt dat 
duurzaamheid daadwerkelijk een wezenlijk onderdeel uitmaakt van al ons beleid en de 
uitvoering daarvan. Het maatschappelijke thema Duurzaamheid is echter breder dan 
alleen economische- en fysieke aspecten. Duurzaamheid gaat ook over op een goede 
manier omgaan met onze leefomgeving, bedrijven en inwoners.  
 

 
Met het oog op de bewustwording is het van belang dat in collegevoorstellen zichtbaar 
een grondige afweging wordt gemaakt in hoeverre een voorstel bijdraagt aan duurzame 
ontwikkeling.  
 
 
 
Bewindvoerdersbijeenkomst voor effectieve en efficiënte samenwerking 
Om het tij te keren is een vroegtijdige signalering van schulden en het bieden van een 
perspectief noodzakelijk. Daarbij is de inzet van alle betrokken partijen bij inwoners met 
schulden van belang, zo ook de inzet van de bewindvoerders. Een effectieve- en 
efficiënte samenwerking levert daaraan een goede bijdrage. Onze huidige relatie is 
vooral gebaseerd op de betalingsrelatie vanuit de Bijzondere Bijstand.  
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Graag verdíepen we deze samenwerking  met als doel de inwoners van Sittard-Geleen 
met een schuldenbewind samen een perspectief  op een schuldenvrij bestaan te bieden 
en hun financiële zelfredzaamheid te vergroten. 19 juni jl. heeft een succesvolle  
bewindvoerdersbijeenkomst plaatsgevonden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tijdens deze bijeenkomst lag de nadruk op de kwaliteitsverbetering van de onderlinge 
samenwerking  voor de klant. Zo is onder meer een werkwijze geformuleerd voor de 
uitwerking van samenwerkingsafspraken, zijn thema’s voor samenwerkingsafspraken  
benoemd en is een werkwijze geformuleerd voor  het bespreken relatiebeheer.  
 
 
Grenslandroute: iconische route komt tot volle bloei 
De Grenslandroute is een initiatief vanuit de drie nationale parken in Limburg, namelijk De 
Groote Peel, De Maasduinen, de Meinweg en het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en 
Stichting IKL. De prachtige Limburgse natuur wordt door wisselende landschappen aaneen 
geregen voor wandelaars en fietsers. De initiatiefnemers hebben de handschoen opgepakt 
om deze iconische route tot volle bloei te laten komen. In een coalitie van welwillenden 
worden binnen het Quadruple Helix-model  (overheid, onderwijs, ondernemers en burgers), 
relevante partijen betrokken. Burgerparticipatie staat hierbij hoog in het vaandel. Ook Sittard-
Geleen zet de kennis en kunde in om het programma Grenslandroute tot een succes te 
maken. Dit kan onder meer door de kansen van het programma Grenslandroute kenbaar te 
maken in het eigen netwerk en samen nieuwe netwerken en mogelijkheden te ontwikkelen. 
De bedoeling van de Grenslandroute is het bewustzijn en de trots van de inwoners van de 
Limburgse grensregio te vergroten. De route leidt en spreidt bezoekers en verleidt hen tot 
besteding van euro’s in de grensregio en levert daarbij een belangrijke bijdrage aan een 
nieuwe, toekomstvaste economie.  
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Een deel van de revenuen wordt gebruikt om de landschappelijke- en andere kwaliteiten van 
de regio in stand te houden en te verbeteren. Het programma Grenslandroute behelst dan 
ook meer dan alleen het opzetten van een route. Het meerjarenprogramma Grenslandroute 
vormt een motor voor gebiedsontwikkeling en is een belangrijk instrument om landschap, 
economie en maatschappij te verbinden. Als icoonproject van Grenspark Limburg is de 
Grenslandroute het visitekaartje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om de voorbereidingsfase van de Grenslandroute goed af te ronden en de samenwerking te 
bekrachtigen zal binnenkort een 'intentieverklaring Grenslandroute' getekend worden door 
de betrokken partijen. Hiermee wordt aangetoond dat ook andere partijen dan het Nationaal 
Landschap Zuid-Limburg en Stichting IKL het belang van het programma onderschrijven.  

 
 
 
 
 
 


