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Geacht college, 

Als antwoord op de brief van 28 juni 2019 hebben wij van u de vraag 
gekregen of Green Trust bereid is om zonder Innogy een project te 
ontwikkelen volgens de kaders in het coalitieakkoord Aan de slag van 8 mei 
2019.  

Het simpele antwoord hierop is: neen. Green Trust is niet bereid om hieraan 
mee te werken. En dat lichten we in deze brief graag verder toe. 

Vanaf het begin hebben wij aangegeven dat de sleutel voor een realistisch 
alternatief voor Windpark Karolinapolder ligt in de samenwerking tussen 
Green Trust en Innogy. Alleen door onze posities in de Drievriendenpolder 
en Karolinapolder samen te voegen kunnen we langs het Volkerak een 
wind- en zonnepark ontwikkelen dat financieel gezond is, zo ver mogelijk 
verwijderd blijft van de dorpskern van Dinteloord en waarin voldoende 
ruimte is om op verschillende manieren de omgeving te betrekken en te 
compenseren.  

Innogy heeft meer dan eens aangegeven dat een windpark met een 
maximale tiphoogte van 150 meter financieel voor hen niet haalbaar is. De 
gemeente Steenbergen heeft dit in 2018 laten onderzoeken door Pondera 
Consult, met dezelfde conclusie. Green Trust heeft eerder aangegeven dat 
een windpark met een maximale tiphoogte van 150 meter alleen haalbaar is 
met een groter project (8-11 turbines), samen met Innogy en op basis van 
de toen verwachte marktontwikkelingen. We gaven ook aan dat voor een 
definitieve uitspraak nader onderzoek nodig is.  
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SUBJECT  

Alternatief plan Windpark Karolinapark 



 

 

Uiteraard hebben wij begrip voor de politieke kaders, maar we concluderen 
ook dat de eisen die gesteld zijn niet langer realistisch zijn en indruisen 
tegen het conceptadvies van het Planbureau voor de Leefomgeving. 
Landelijke klimaatbeleid is erop gericht om met zo min mogelijk 
belastinggeld, zo efficiënt mogelijk, zo veel mogelijk duurzame kilowatturen 
te produceren. Het kabinet streeft ernaar dat er binnen een paar jaar 
windparken op land kunnen worden gebouwd die niet langer afhankelijk zijn 
van subsidie. En wij omarmen dat streven.   

Voordelen van 180 meter vs. 150 meter tiphoogte in het kort: 
 Méér duurzame energie; een 30 meter hogere turbine produceert zo’n 20 

procent meer energie dan een turbine van 150 meter.  
 Aantoonbaar ecologisch voordeel. Het verhogen van de tiplaagte (van ca. 30 

meter naar ca. 60 meter) heeft een gunstig effect op het aantal 
aanvaringsslachtoffers.  

 Meer ruimte om omgeving financieel te compenseren. 
 Inzet alternatief om 25% van het eigendom van het park open te stellen 

voor een lokale energiecoöperatie.     
 Garantie: géén permanente obstakelverlichting. 
 Gemeente Steenbergen houdt regie. (Afwijzing PIP verzoek.) 
 Opgave 21,6 MW haalbaar.  
 Operationeel realiseerbaar vóór eind 2023. 

 
  

Wij zijn altijd bereid om mondeling een nadere toelichting te geven.   

 

 
 
 
 
 


