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Onderwerp 1 0 OKĨ 2018
Opschaling windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord

Geacht college,

Wij hebben kennis genomen van uw brief van 25 september jl. waarin u, naar 
aanleiding van uw eerdere besluit over het vervolgproces, beschrijft welk proces 
u gaat doorlopen met betrekking tot de besluitvorming van de opschaling van 
Windpark Karolinapolder. Hierin heeft u specifieke processtappen bepaald en 
uiteengezet welke inhoudelijke stappen nog gezet moeten worden de komende 
periode.

Wij constateren dat het door u geschetste proces veel ruimte laat voor gesprek 
en interpretatie. In drie raadsbijeenkomsten wordt de mogelijkheid gegeven om 
met elkaar van gedachten te wisselen. Uit de proces- en inhoudelijke stappen, 
die u in uw bief beschrijft, blijkt niet duidelijk of hierbij wordt uitgegaan van de 
voorliggende ontwerpvergunning of dat, naar aanleiding van ingediende 
zienswijzen, de kaders worden losgelaten en een opening wordt geboden voor 
een nieuw proces. In het laatste geval zou er naar onze mening een nieuwe 
vergunningaanvraag nodig zijn, en moeten onderzoeken opnieuw worden 
uitgevoerd.

Datum

9 oktober 2018

Ons kenmerk

C2233384/4420819

Uw kenmerk

UM1807177

Contactpersoon

F. (Frederieke) Grube

Telefoon

(073) 680 82 09

Email

fgrube@brabant.nl

Bijlage(n)

Wij gaan ervan uit dat de raadsbijeenkomsten gericht zijn op gesprekken en 
informatievoorziening over de voorliggende ontwerpvergunning. Onze 
inschatting is dat het tijdspad zoals door u geschetst, uitgaande van het 
vasthouden aan de huidige vergunningaanvraag en de ontwerpvergunning, nu 
reeds erg krap is om vóór 1 maart 2019 een positief besluit te kunnen nemen. 
Immers, stappen moeten worden herhaald, nieuwe vragen zullen komen en 
beantwoord moeten worden en nieuwe informatie moet worden verzameld. 
Bovendien denken wij dat er grote inzet moet worden gepleegd om innogy en 
de klankbordgroep/regiegroep betrokken te houden.
Om nu niet nog meer risico te lopen met betrekking tot de planning is het van 
belang om de nog uit te voeren onderzoeken te richten op het beantwoorden
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van de vragen uit de reeds ingediende zienswijzen. Een aanpak die leidt tot het 
loslaten van de kaders kan niet resulteren in besluitvorming door de 
gemeenteraad vóór 1 maart 2019. Daarvoor moet teveel werk worden verricht, 
onderzoeken moeten opnieuw worden uitgevoerd, en bovendien is het zeer 
twijfelachtig of innogy mee gaat in deze werkwijze.

Datum

9 oktober 2018

Ons kenmerk

C2233384/4420819

Bovenstaande hebben wij ambtelijk reeds met u gedeeld op 1 1 september jl en 
de resultaten daarvan zijn door de heer M.P.J. van de Ven op 25 september jl 
teruggekoppeld aan wethouder Baartmans en gemeentesecretaris De Jong. In 
laatstgenoemde gesprek is ook geadviseerd om een mediator aan te stellen om 
zo spoedig mogelijk met innogy de voorziene werkzaamheden voort te kunnen 
zetten. Of de mediator ook de rol van projectleider zou moeten hebben, is een 
keuze die wij aan de gemeente overlaten.

Omdat de gemeente bevoegd gezag is voor dit plan en heeft bekrachtigd dat 
zij dit project snel tot succes wil brengen, laten wij de keuze voor en inzet van 
de mediator bij de gemeente. Desgewenst zijn wij bereid om ondersteuning te 
bieden in de kosten die hiermee gemoeid zijn. Dit hebben wij reeds ambtelijk 
aan uw medewerker de heer M. de Jong kenbaar gemaakt.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze,

I.A.H.M. Cortenbach, 
programmamanager Energietransitie
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