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Aan de Raad,
Middels een raadsmededeling van 12 september 2019 (kenmerk BM1904100) hebben wij een eerste
reactie gegeven op het besluit van het college van Gedeputeerde Staten om de
beslissingsbevoegdheid van de gemeente Steenbergen voor Windpark Karolinapolder in te trekken
en om de procedure over te nemen. In deze raadsmededeling informeren wij u over de stand van
zaken en doen wij u een voorstel voor de raadsvergadering van 26 september 2019.
Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 10 september 2019 besloten om de
beslissingsbevoegdheid van de gemeente voor Windpark Karolinapolder in te trekken en de
procedure over te nemen. Dit besluit is openbaar gemaakt op 12 september 2019. Wij hebben drie
brieven ontvangen naar aanleiding van dit besluit. Deze brieven hebben wij voor u als bijlage
bijgesloten. De brieven met de kenmerken C2250573/4573630 en C2250573/4575769 hebben
betrekking op het intrekken van de bevoegdheid en het overnemen van de procedure. De brief met
het kenmerk C2250573/4573369 biedt het college de mogelijkheid om een advies ex artikel 6.1,
eerste lid Bor over de aanvraag omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder te geven. Het '
college van Gedeputeerde Staten ziet onze reactie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 9 oktober 2019
tegemoet.
Het college van burgemeester en wethouders heeft de huisadvocaat (AKD) om juridisch advies
gevraagd. Dit advies hebben wij eveneens als bijlage bijgesloten. Uit het advies blijkt in het kort het
volgende:
er is geen bezwaar, beroep en/of voorlopige voorziening mogelijk tegen het besluit van de
provincie. Een kort geding wordt eveneens afgeraden. De kans op succes lijkt erg gering;
de gemeenteraad is niet langer bevoegd om een besluit te nemen over de verklaring van
geen bedenkingen voor Windpark Karolinapolder;
maak gebruik van de mogelijkheid om advies uit te brengen (artikel 6.1, eerste lid Bor);
gaat het college van Gedeputeerde Staten over tot het verlenen van een vergunning aan
innogy voor Windpark Karolinapolder, dan kan de gemeente in beroep gaan tegen dit
besluit.
Nu u niet langer bevoegd bent om een besluit te nemen over de verklaring van geen bedenkingen
vinden wij het des te belangrijker om richting de provincie een advies op grond van artikel 6.1,
eerste lid Bor af te geven over de aanvraag omgevingsvergunning voor Windpark Karolinapolder.
In het raadsvoorstel van 9 juli 2019 (kenmerk BM1903088) over de aanvraag omgevingsvergunning
Windpark Karolinapolder hebben wij beargumenteerd waarom het plan van innogy in strijd is met
een goede ruimtelijke ordening. Het college wil deze argumentatie, met uw goedkeuring, de basis
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laten zijn voor het advies naar de Gedeputeerde Staten. Hiervoor bereiden wij een raadsvoorstel
voor, zodat u dit op 26 september 2019 kunt behandelen.
Het college verzoekt de gemeenteraad dan ook bij de vaststelling van de agenda van de
gemeenteraadsvergadering van 26 september aanstaande het huidige voorstel 'Aanvraag
omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder' van de agenda af te voeren en hiervoor in de plaats
een ander (nog aan te leveren) voorstel en besluit te behandelen.
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