
23+43+34+A

Resultaten uitvraag opwek zonne- 
en windenergie in Sittard-Geleen

Om toekomstbestendig te blijven wonen en leven moet de CO2 uitstoot omlaag. Hiervoor 
is het van belang om zoveel mogelijk energie te besparen, onze huizen duurzaam te 
verwarmen en duurzame energie (zonne- en windenergie) op te wekken. De gemeente 
heeft inwoners eind 2020 gevraagd naar hun mening over de opwek van zonne- en 
windenergie in de gemeente Sittard-Geleen. Jongeren hebben de toekomst. Daarom 
kijken we ook naar wat jongeren in Zuid-Limburg vinden. Mede op basis van de 
onderzoeksresultaten heeft de gemeenteraad op 25 maart 2021 besluiten genomen 
over het opwekken van zonne- en windenergie in de gemeente Sittard-Geleen.

OPWEK VAN WINDENERGIE
Waar in Sittard-Geleen mogen volgens inwoners windmolens komen?
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34% van de inwoners van gemeente Sittard-
Geleen is van mening dat overal windmolens 
mogen komen. 23% vindt dat nergens wind-
molens mogen en 43% vindt dat overal wind-
molens op bedrijventerreinen mogen komen.

AANDACHTSPUNTEN
• V oorkeur voor grote

windmolens bij elkaar
• P laatsing ver genoeg van

woningen i.v.m. geluids-
hinder en slagschaduw

• F inancieel voordeel
is bij een deel van
de voorstanders van
windmolens gewenst

JONGEREN IN 
ZUID-LIMBURG
• 5 3% vindt het (heel) erg

goed als er windmolens
worden geplaatst

• 2 7% is neutraal over de
plaatsing van windmolens

• 1 6% is geen voorstander
van windmolens

Bron: 
https://www.regionale-energiestrategie.nl/
jongerenonderzoek (I&O Research 2020)

BESLUIT GEMEENTERAAD SITTARD-GELEEN
Windmolens worden alleen op bedrijventerreinen geplaatst. Op bedrijventerrein 
Holtum-Noord komen drie windmolens.



35+28+37+A
OPWEK VAN ZONNE-ENERGIE

Waar in Sittard-Geleen mogen volgens inwoners zonneparken 
op landbouwgrond komen? 
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28% van de inwoners van gemeente 
Sittard-Geleen is van mening dat alleen in 
stad-landzones zonneparken mogen komen. 
35% vindt dat nergens zonneparken op 
landbouwgrond mogen komen en 37% vindt 
dat overal zonneparken mogen komen.

AANDACHTSPUNTEN
•  Zoveel mogelijk

onzichtbaar voor de
omgeving

•  Natuur eromheen moet
versterkt worden

•  Grond eronder indien
mogelijk gebruiken voor
(extensieve) landbouw

JONGEREN IN 
ZUID-LIMBURG
•  68% vindt zonneparken in

landbouwgebieden goed
•  17% is neutraal

over zonneparken in
landbouwgebieden

•  12% is tegen zonneparken
in landbouwgebieden 

Bron: 
https://www.regionale-energiestrategie.nl/
jongerenonderzoek (I&O Research 2020)

BESLUIT GEMEENTERAAD SITTARD-GELEEN
In eerste instantie worden waar mogelijk zonnepanelen op daken en verharde 
terreinen geplaatst. Vervolgens op beperkte schaal zonneparken op landbouwgrond in 
de stad-landzones (ten noorden van Chemelot, ten noorden van industriepark Sittard 
en rondom VDL). In het Groene Hart van Sittard-Geleen (landbouwgebied tussen de 
dorpen) komen geen zonneparken.
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