
Gelooft u in sprookjes?   
 
Wij niet. Althans zeker niet in de sprookjes van wethouder Schmitz met een groene (linkse) inslag.  
Op de mooie site van ENGIE, de bouwer van de windturbines op bedrijventerrein Holtum-Noord, 
staat: Op Holtum-Noord zijn 3 windmolens gepland die 4,2 MW energie produceren gedurende 2700 
vollast-uren per jaar. De molens wekken dus zo’n 34 miljoen kWh per jaar op. Dat staat gelijk aan het 
verbruik van ongeveer 10.000 huishoudens (op basis van 3400 kWh per jaar). 
Wij hebben ook twijfels over deze cijfers maar daar willen het hier nu  niet over hebben. Het gaat om 
de laatste zin, de ongeveer 10.000 huishoudens die stroom zouden kunnen krijgen van die 
windturbines. Daar zou niets mis mee zijn maar volgens ons is het twijfelachtig dat die huishoudens 
deze “groene” stroom ook krijgen want er bestaan plannen om de stroom van deze windturbines 
rechtstreeks naar de bedrijven op Holtum-Noord te sturen. Hierover is al contact met meerdere 
bedrijven geweest en zijn al studies uitgevoerd, maar deze informatie wordt angstvallig “geheim” 
gehouden door de gemeente Sittard-Geleen. 
Door deze zet vermijden de gemeente en ENGIE dan mede ook dat ze last krijgen van het probleem 
dat Enexis en TenneT hebben met het verwerken van deze stroom. 
Dus twee vliegen in een klap, “mooie” windturbines voor de show en tevreden bedrijven. Maar die 
paar mensen uit de omgeving, volgens haar,  moeten niet zeuren en de overlast is maar pikken. 
 
Nog zo’n sprookje is dat de gemeente zich heeft ingespannen om in de directe omgeving steun te 
realiseren voor het project. Dan wordt gezegd dat deze steun niet bij alle mensen in de directe 
omgeving is gerealiseerd en dat  is dan een feit. Jammer, maar daar doet de gemeente en de raad 
verder niets mee. 
 
Een ander sprookje van de wethouder Schmitz is het Conceptbod RES Zuid-Limburg, zij geeft 
daarmee een “masterclass voor gevorderden” hoe het niet moet in draagvlak creëren. 
Er stond afgelopen woensdag (16/7) een  erg positief stukje in de krant over het conceptbod van 
de  RES Zuid-Limburg, een succesverhaal van wethouder Schmitz. Als voorzitter van de regio Zuid-
Limburg heeft zij het toch maar voor elkaar gekregen dat er een geweldig plan voor Zuid-Limburg bij 
de Nationale RES aangeboden gaat worden. Door het negeren van restricties (dus nog meer overlast 
geven) wil ze het zelfs beter gaan doen dan de doelstelling! Het creëren van draagvlak is voor haar 
het toverwoord, maar zoekt zij wel echt naar draagvlak? 
 
Wij zien en ondervinden dat wethouder Schmitz het verkrijgen van draagvlak naar eigen inzicht 
invult:  

• Als voorzitter/wethouder te snel willen gaan en de rest onvoldoende tijd gunnen 

• Overvallen en de andere stakeholders te laat bij het proces betrekken 

• De andere partijen onvolledig of half informeren 

• De verandering er door drukken (afdwingen) 

• Weerstanden willen vermijden in plaats van ze benutten 

• Niet transparant zijn over de werkelijke bedoelingen 

• Het plan of idee er door willen drukken 
 
Met die houding ten aanzien van draagvlak  is het niet vreemd dat zij kortgeleden nog over iedereen 
“heen is gewalst” en alle bezwaren en voorstellen van tafel geveegd heeft. Zoals bijvoorbeeld de 
alternatieven voor de windmolens op Hollum-Noord van BLOW-HN, het aanbod van de Energie 
coöperatie Sittard-Geleen wordt genegeerd en daarna heeft zij ook nog de raad voor het blok gezet 
met de conceptnota RES voor Sittard-Geleen. En de meerderheid van onze raad laat dit gewoon weer 
aan zich voorbij gaan. 
Op de site van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie   is veel aandacht voor 
draagvlak, het is een essentieel onderdeel van de energietransitie. Hier werkt alleen overleg en dan 



overleg met iedereen, niet alleen met de “volgers, ideologiegenoten en jaknikkers”, maar ook met 
kritische mensen en tegenstanders. 
 
Uit het verhaal begrijpen wij ook dat zij de regels nog verder wil versoepelen en echt de randen van 
de overlast wil opzoeken. Ook staat nergens een verwijzing om de aanbod gestuurde groene 
duurzame stroom slim te maken zodat we deze volledig kunnen benutten in ons vraag gestuurde 
gedrag naar stroom. Ze wacht vrolijk op de aanpassingen van Enexis en TenneT. Deze aanpassingen 
zijn een aankomende verborgen kostenpost voor de inwoners van Zuid-Limburg.  
  
Nou dan weten de inwoners van de regio Zuid-Limburg wat hun te wachten staat. 
 Dit sprookje kent geen happy-end. 
 
BLOW-HN 


