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Geachte raad, 

Geacht college, 

 

Met deze brief wil Green Trust graag een eerste formele stap zetten in de 

mogelijke realisering van een windpark in de Drievriendenpolder.  

 

Het plan in dit principeverzoek is wat Green Trust betreft het haalbaarste 

alternatief dat op dit moment voorhanden is. Het is het resultaat van enkele 

maanden overleg tussen innogy, de gemeente Steenbergen, de provincie 

Noord-Brabant en Green Trust. We hopen dat u op basis van dit verzoek met 

ons in gesprek wilt gaan om met elkaar te bekijken op welke manier er 

politieke en planologische medewerking kan worden verleend aan de 

aanpassing van het bestemmingsplan, om op respectvolle wijze invulling te 

geven aan de opgave van de energietransitie én het coalitieakkoord.  

 

De voorgeschiedenis 

Zoals bekend heeft energiebedrijf innogy een vergunning aangevraagd voor 

de opschaling van de vier windturbines aan de Karolinadijk. De plannen 

leidden tot maatschappelijke én politieke onrust met name vanwege de 

hoogte en de afstand van de windturbines tot de woonkern van Dinteloord. 

Green Trust heeft hierover contact gezocht met innogy en de gemeente en 

voorgesteld om gezamenlijk met een alternatieve opstelling te komen om de 

woonkern van Dinteloord zoveel mogelijk te ontzien en te zoeken naar een 

opstelling langs het Volkerak; in de Karolina- en Drievriendenpolder. De 

contouren van het landschap volgend. Ruimtelijk een logische opstelling. Ook 

gezien de andere windparken langs het Krammer-Volkerak.     
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SUBJECT    

Principeverzoek windpark Drievriendenpolder  



 

 

In mei van dit jaar is een nieuwe coalitie aangetreden. De paragraaf over 

windenergie in het coalitieakkoord was helder en bood ruimte voor een 

mogelijk alternatief. 

 

 

Green Trust en innogy zijn met elkaar in gesprek gegaan, maar al snel werd 

duidelijk dat de tiphoogtebeperking, voor met name innogy, problematisch 

is. Windturbines beperken op een maximale hoogte van 150 meter gaat in 

tegen de technische ontwikkelingen en past niet langer binnen het landelijk 

beleid. Het klimaatbeleid is er op gericht met zo min mogelijk belastinggeld, 

zo veel mogelijk duurzame elektriciteit te produceren. Het kabinet streeft 

ernaar binnen een paar jaar windparken op land te bouwen die niet langer 

afhankelijk zijn van subsidie. Green Trust juicht dit streven alleen maar toe.  

 

Afgelopen mei is bekend geworden dat in het conceptadvies van het 

Planbureau voor de leefomgeving (PBL) de basisbedragen voor de SDE++ 

2020 verder dalen. De verwachting van het PBL is dat vanaf 2022 vrijwel 

alleen nog windturbines van meer dan 200 meter tiphoogte gebouwd worden 

omdat lagere niet meer competitief zijn (zie grafiek). De SDE++ bedragen 

zijn gebaseerd op deze grote windturbines, die steeds efficiënter groene 

elektriciteit produceren. En daarmee worden windparken met een 

hoogtebeperking voor de meeste ontwikkelaars steeds riskanter. innogy heeft 

meer dan eens aangegeven geen businesscase (meer) te zien in een windpark 

met een maximale tiphoogte van 150 meter. Om deze uitspraken te staven 

heeft de gemeente Steenbergen dit zelf in het najaar van 2018 laten 

onderzoeken door Pondera Consult. Met vrijwel gelijkluidende conclusies.  

 

Wij hebben voor de grootschalige opwekking van duurzame energie een 

voorkeur voor het gebruiken van zonne-energie, maar we willen voorkomen 

dat er in de Karolinapolder megawindturbines geplaatst 

worden. Om deze (ruimtelijk) onverantwoorde windturbines te voorkomen en 

om toch aan de opgave voorwindenergie te voldoen, staan wij toe dat er langs 

het Volkerak in de Dinteloordse polders in een lijnopstelling maximaal 8 

windturbines (gezien vanuit Dinteloord in de richting Steenbergen) met een 

tiphoogte lager dan 150 meter worden geplaatst. De realisatie van deze 

windturbines kan worden 

gecombineerd met maximaal 30 hectare zonnepanelen. De resterende opgave 

60 ha zonnepanelen wordt eveneens ingevuld. 

 

Een andere variant voor de realisatie van windenergie is voor ons niet 

bespreekbaar. Wij gaan in deze bestuursperiode geen besluit nemen om nog 

meer windturbines te plaatsen. 

 
Uit: Aan de slag!, coalitieakkoord 2019-2022, 9 mei 2019 



 

 

Het gezamenlijke plan van innogy en Green Trust leverde weliswaar ruimtelijk 

een beter alternatief, op grotere afstand van de woonkern van Dinteloord, 

met minder zichthinder voor de omgeving, maar bleek alleen haalbaar met 

de verhoging van de maximale tiphoogte naar minimaal 180 meter. Dit plan 

kon niet rekenen op bestuurlijke steun. Hiermee stopte helaas de 

gezamenlijke zoektocht van innogy en Green Trust.    

 

 
  

Green Trust heeft tijdens een overleg op 9 juli jl. op het provinciehuis in ’s-

Hertogenbosch (opnieuw) het verzoek gekregen met een realiseerbaar 

voorstel te komen dat aansluit bij de kaders uit het coalitieakkoord. Daar is 

Green Trust mee aan de slag gegaan en op 22 juli is er een plan van 6 à 7 

windturbines, langs het Volkerak met een maximale tiphoogte van 150 meter 

en een zonnepark van 30 ha. voorgelegd aan wethouder Baartmans. Een 

hernieuwbare energiepark van 6 à 7 turbines gecombineerd met een 

zonnepark durft Green Trust onder voorwaarden aan. Belangrijk onderdeel 

van het plan is een samenwerking met een lokale energiecoöperatie. Green 

Trust wil het plan ontwikkelen in directe samenwerking met een lokale 

coöperatie, met een 50/50 eigendoms-verdeling zodat inwoners van 

Steenbergen mede-eigenaar kunnen worden van het windpark. Green Trust 

is een groot voorstander van deze manier van lokale samenwerking en heeft 

hiermee veel ervaring.  

 



 

 

Aanvankelijk leek dit voorstel te kunnen rekenen op steun. Het leek te passen 

binnen het coalitieakkoord, maar twee dagen voor een gepland 

vervolgoverleg op 14 augustus tussen de provincie, de gemeente en Green 

Trust kwam het onverwachte bericht dat ook dit plan – in tegenstelling tot 

eerdere toezeggingen – toch níet past binnen de kaders van het 

coalitieakkoord. Inmiddels had innogy aangegeven de vier bestaande 

windturbines (bouwjaar 1998, tiphoogte 77 m, rotordiameter 44 m en 0,6 

MW vermogen) in de Karolinapolder nog een paar jaar te laten staan. De 

machines zijn weliswaar afgeschreven en verouderd, maar produceren nog 

voldoende energie om economisch van waarde te zijn. En daarmee is er, zo 

redeneert het college, nog maar ruimte voor vier nieuwe windturbines. 

Daarop heeft Green Trust opnieuw de vraag gekregen een plan te maken 

binnen dit kader. En opnieuw heeft Green Trust aangegeven hieraan mee te 

willen werken, maar heeft ook direct aangegeven dat een plan, met nóg 

minder turbines alleen realistisch is als de energieproductie per turbine 

omhoog gaat. Het project moet ook voor samenwerking met een lokale 

energiecoöperatie (financieel) aantrekkelijk blijven. En dat betekent dat er 

een turbinetype nodig is met een grotere rotor, op een hogere as. Je komt 

dan als snel uit op een minimale tiphoogte van 180 meter. Alleen dan is er 

sprake van een realiseerbaar plan waar Green Trust graag samen met de 

gemeente, provincie, omwonenden en alle betrokkenen uit 

Dinteloord/Steenbergen mee aan de slag gaat. En dat is het plan waarvoor 

we dit principeverzoek indienen.  

 

Het plan  

Belangrijkste uitgangspunten voor Green Trust zijn dat de woonkern van 

Dinteloord zo min mogelijk hinder heeft van het park, dat de omgeving actief 

betrokken en geïnformeerd wordt bij de ontwikkeling en dat inwoners van 

Dinteloord/Steenbergen via een lokale energiecoöperatie mede-eigenaar 

kunnen worden en delen in de opbrengst.  

 

De nieuwe situatie lijkt nu dat de huidige vier turbines met een tiphoogte van 

77 meter in de Karolinapolder voorlopig blijven staan. Green Trust ziet een 

mogelijkheid om in het verlengde hiervan een windpark te realiseren van vier 

windturbines en een zonnepark (30 ha) in de Drievriendenpolder.  

 

De windturbines krijgen weliswaar een tiphoogte van ca. 180 meter, maar de 

gemiddelde hoogte van de acht windturbines langs het Volkerak komt 

daarmee gemiddeld uit ruim onder de 150 meter (4 x 77 meter + 4 x 180 

meter is gemiddeld 8 x 128,5 meter).  

 



 

 

 
Mogelijk opstelling van vier windturbines in de Drievriendenpolder 

 

 

 
Zoekgebied zonnepark in Drievriendenpolder 

 



 

 

Green Trust is ervan overtuigd met dit plan, onder de huidige (politieke) 

omstandigheden, het best mogelijke alternatief te bieden.  

Een uitbreiding met ‘slechts’ vier windturbines biedt een aantal voordelen. Er 

komen maar vier nieuwe turbines in Dinteloord i.p.v. 8. De nieuwe 

windturbines blijven op grote afstand van de woonkern van Dinteloord. En 

het verschil in energieproductie is substantieel. Met een hogere turbine gaat 

de duurzame elektriciteitsproductie flink omhoog. Op grotere hoogte waait 

het niet alleen harder, maar ook vaker! Het verschil kan wel oplopen tot 20% 

vergeleken met turbines van 150 meter. Daarnaast hebben hogere 

windturbines het voordeel ook ecologisch gunstiger te zijn. Ecologen houden 

in hun onderzoeken steeds meer rekening met de tiplaagte, de vrije ruimte 

onder de rotorbladen. Hoe groter die ruimte, hoe minder 

aanvaringsslachtoffers.  

 

Obstakelverlichting 

Omwonenden ervaren de (knipperende) luchtvaartverlichting op 

windturbines vaak als hinderlijk. Uit oogpunt van de vliegveiligheid zijn 

windturbines hoger dan 150 meter voorzien van obstakelverlichting. Deze 

regelgeving is ook in Steenbergen een van de reden om een hoogtebeperking 

te eisen, maar is inmiddels achterhaald. Ook hierin gaan de ontwikkelingen 

door. Hinder door obstakelverlichting is een belangrijke bron van weerstand 

bij plannen voor windparken en daaarom onderzoekt een landelijke 

projectgroep mogelijkheden om die hinder te beperken. Bijvoorbeeld door 

voor bepaalde gebieden en perioden de hoogtegrens te verhogen. De 

projectgroep heeft vorig jaar bij Windpark Krammer (Bruinisse) een pilot met 

radardetectie uitgevoerd waarbij obstakelverlichting alleen inschakelt bij 

laagvliegende luchtvaartuigen zoals kleine vliegtuigen en 

(trauma)helikopters. De resultaten zijn positief en het is de verwachting dat 

de overheid in 2020 regelgeving aanpast die permanente radardetectie 

mogelijk maakt. Windpark Krammer zal dan uitgerust worden met dit 

systeem en gezien de relatief geringe afstand is het mogelijk dat een 

windpark in de Drievriendenpolder ‘mee kan liften’ op deze radardetectie van 

Windpark Krammer. Hiermee verdwijnt de permanente luchtvaartverlichting, 

ook bij turbines met een tiphoogte van 180 meter.  

 

Participatie omgeving 

Green Trust wil het windpark ontwikkelen samen met een lokale coöperatie. 

In het nieuwe coalitieakkoord zijn door de gemeente geen eisen (meer) 

gesteld voor sociale randvoorwaarden, maar dat druist in tegen de tijdgeest. 

Zowel provincie als Rijk eisen dat windprojecten zorgvuldig worden ingebed 

in de omgeving en er actief naar manieren wordt gezocht om de omgeving te 



 

 

betrekken en financieel mee te laten profiteren. Met dit alternatief geven wij 

nadrukkelijk invulling aan deze terechte eisen.    

 

Ruimtelijk gezien is het project uitvoerbaar en vergunbaar. De grondposities 

liggen vast. Volgens eerste globale geluid- en slagschaduwberekeningen 

voldoet het plan aan alle wettelijke normen. (Zie ook bijgevoegde 

afbeeldingen.) Op het gebied van externe veiligheid worden geen 

belemmeringen verwacht en hoewel het gebied grenst aan Natura 2000-

gebied, leren consultaties met ecologen dat het project vergunbaar is.  Om 

op al deze onderwerpen definitieve uitspraken te kunnen doen zal dit 

uiteraard eerst verder onderzocht moeten worden. Maar gezien de tijdsdruk 

en de aanstaande besluitvormingsmomenten willen we u graag zo vroeg 

mogelijk informeren over dit mogelijke alternatief voor windpark 

Karolinapolder.   

 

 
Slagschaduwcontouren – Windpark Drievriendenpolder 

 



 

 

 
Geluidscontouren op basis norm Lnight 41 dB en Lden 47 dB 

 

We kijken uit naar uw reactie. Graag gaan we verder met u in gesprek en we 

zijn altijd bereid om – in welke vorm dan ook – een nadere toelichting te 

geven op onze plannen, ervaring en werkwijze.  

 

Tot slot merken we nog op dat wij denken met dit plan een zeer realistisch 

een haalbaar alternatief te presenteren. Maar dat neemt niet weg dat we ook 

bereid zijn om gezamenlijk naar andere mogelijk kansrijkere oplossingen te 

zoeken. We zijn ons ervan bewust dat de politieke situatie in Steenbergen 

vraagt om een grote mate van flexibiliteit. Het doet ons deugd u te laten 

weten dat wij beschikken over grote doses positieve energie om daar steeds 

opnieuw een uitdaging in te zien!  

 

 
 

 

 

 


