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VERZONDEN 1 5 SEP. 2019,

In de oordeelsvormende vergadering van 4 september 2019 is het raadsvoorstel 
voor het weigeren van de verklaring van geen bedenkingen voor Windpark 
Karolinapolder besproken. Naar aanleiding van dit onderwerp heeft u een aantal 
vragen gesteld over een brief van Green Trust van 3 juli 2019.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop.

1. Is deze brief ontvangen door het college?

Ons antwoord: Ja, Green Trust heeft ons deze brief gemaild op woensdagavond 3 
juli 2019. Als bijlage hebben wij de desbetreffende brief en mail bijgesloten.

2. Zo ja waarom is deze brief dan niet toegevoegd aan de stukken voor de 
vergadering van 4 september?

Ons antwoord: Het college vormt het dossier. Op dit dossier zijn zo veel brieven 
ingestuurd, dat het onmogelijk is om alle brieven die aan het college gericht zijn ter 
kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. Overigens, dit gebeurt op geen 
enkel dossier. Het college zal altijd alle relevante informatie aanbieden aan de 
gemeenteraad.

Voor de oordeelsvormende vergadering van 4 september 2019 is een raadsvoorstel 
voor het weigeren van de verklaring van geen bedenkingen voor Windpark 
Karolinapolder aangeboden. Het raadsvoorstel heeft enkel betrekking op de door 
innogy ingediende aanvraag omgevingsvergunning. Aangezien innogy haar aanvraag 
omgevingsvergunning niet heeft ingetrokken gedurende het proces, dient er een 
besluit te worden genomen over deze aanvraag. Had innogy haar maatschappelijke
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verantwoordelijkheid genomen en haar aanvraag ingetrokken, dan kon deze 
besluitvorming uitblijven.

In de raadsmededeling van 3 juli 2019 (kenmerk BM1903082) hebben wij u 
geïnformeerd over de stand van zaken voor het dossier Windpark Karolinapolder en 
de uitvoering van uw raadsakkoord. Onder 'C. Geen alternatief plan binnen de 
grenzen van het raadsakkoord' is ingegaan op het destijds door Green Trust 
ingenomen standpunt. Dit standpunt was ons mondeling medegedeeld. Op 
woensdagavond 3 juli 2019 heeft Green Trust haar standpunt nog schríftelijk per mail 
toegestuurd. In de raadsmededeling van 27 augustus 2019 (kenmerk BM1903878) 
hebben wij u mede geïnformeerd over de overleggen van 9 juli 2019 en 14 augustus 
2019. Hieruit blijkt dat het door Green Trust ingenomen standpunt van 3 juli 2019 
inmiddels achterhaald is. Green Trust heeft aangegeven een businesscase te zien voor 
de realisatie van 6 of 7 windturbines langs het Volkerak met een tiphoogte lager dan 
150 meter. Bij deze variant is uitgegaan van de instandhouding van de vier bestaande 
windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord. Uit de aan u aangeboden brief van de 
provincie van 30 augustus 2019 en de opgenomen tekst onder alternatief 2a en 2b 
blijkt eveneens dat het op 3 juli 2019 door Green Trust ingenomen standpunt 
achterhaald is.

3. Deelt het College de mening van de VVD dat de brief bij de stukken voor deze 
vergadering had moeten worden bijgevoegd?

Ons antwoord: Nee. Zie voor een nadere motivering het antwoord op vraag 2.

4. Bent u het met de VVD eens dat deze brief een essentieel onderdeel uitmaakt van 
de beraadslagingen en dat door het ontbreken van dit belangrijke stuk de 
discussie ernstig beïnvloed is ?

Ons antwoord: Nee. Zie voor een nadere motivering het antwoord op vraag 2.

5. Als u dit positief bevestigd is dan door het ontbreken van deze brief uw raad dan 
wel volledig ingelicht en door het ontbreken van deze brief niet op het verkeerde 
been gezet?

Ons antwoord: Zie ons antwoord op vraag 3 en 4.

6. Ook op dit moment is de brief nog steeds niet toegezonden naar de 
gemeenteraad, wat is daar de oorzaak van?

Ons antwoord: In de vergadering van 4 september 2019 heeft u gevraagd naar deze 
brief. Hierbij wordt de brief aangeboden.

7. Onderschrijft uw College de mening van Green Trust zoals aangegeven in 
bovengenoemde brief dat een windpark met molens van 150 mtr alleen maar 
haalbaar is bij een aantal van 8 tot 11 molens?

Ons antwoord: Nee. Zie voor een nadere motivering het antwoord op vraag 2.
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8. Onderschrijft u de voordelen van 180 mtr versus 150 mtr zoals aangegeven door 
Green Trust?

Ons antwoord: Het college voert uw raadsakkoord uit. Het raadsakkoord biedt 
ruimte voor de realisatie van windturbines met een tiphoogte lager dan 150 
meter.

9. Is er in de twee weken voorafgaand aan de oordeelsvormende vergadering 
contact geweest met Green Trust en heeft uw College toen de mogelijkheid 
aangegeven bij Green Trust om als gemeente geld te investeren in het verwijderen 
van de 4 windmolens aan de Karolinadijk?

Ons antwoord: Op dinsdag 3 september 2019 is Green Trust telefonisch medegedeeld 
dat het college het raadsakkoord uitvoert en dat het college de haalbaarheid van 
alternatief 2b uit de brief van de provincie van 30 augustus 2019 wil onderzoeken.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de locoburseme
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