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Verzoek om advies ex artikel 6.1, eerste lid Bor over de aanvraag 
omgevingsvergunning windpark Karolinapolder te Steenbergen

Geacht college,

www.brabant.nl/route

Datum

10 september 2019

Ons kenmerk

C2250573/4573369

Uw kenmerk

Op 10 september 2019 hebben wij besloten om ons besluit van 9 januari 2018, 
om de bevoegdheid om te besluiten over windpark Karolinadijk aan u over te 
dragen, in te trekken. Dat betekent dat u niet langer bevoegd bent om te 
beslissen over de aanvraag voor de omgevingsvergunning van het windpark, 
die bij u is ingediend.
De motivering hiervoor kunt u lezen in ons besluit dat wij op 12 september 2019 
aan u hebben verzonden (C2250573/4573630).

Contactpersoon

F. Grube/E .Kugel

Telefoon

(073) 680 82 09 

(073) 680 8704

Email

fgrube@brabant.nl
ekugel@brabant.nl

Bijlage(n)

Dienaangaande hebben wij tevens op 10 september besloten om de tot op 
heden door uw gemeente gevolgde procedure voor de afgifte van een 
omgevingsvergunning voor het windpark Karolinadijk over te nemen. Hierbij 
hebben wij het voornemen om de aangevraagde omgevingsvergunning te 
verlenen.

Daartoe stellen wij voor aan Provinciale Staten om het Windpark Karolinadijk 
als 'project van provinciaal belang' aan te merken en een verklaring van geen 
bedenkingen (vvgb) af te geven voor de verlening van de omgevingsvergunning 
inhoudende afwijking van het bestemmingsplan.

Gelet op artikel 6.1, eerste lid Bor stellen wij uw college in de gelegenheid ons 
te adviseren over deze aanvraag.
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Graag zien wij uw reactie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 9 oktober 2019 
tegemoet.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk1 rs. M.J.A. van Bijnen MBA

Datum

10 september 2019

Ons kenmerk

C2250573/4573369
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