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Steenbergen; 12 september 2019

Aan de Raad,

Vanochtend is ons telefonisch medegedeeld door gedeputeerde Spierings dat Gedeputeerde Staten 
besloten heeft om de bevoegdheid over de besluitvorming Windpark Karolinapolder per direct in te 
trekken. Ongeloof en verbijstering.

Dinsdagochtend 10 september is er nog telefonisch contact geweest met gedeputeerde Spierings en 
is ons in geen enkele zin duidelijk gemaakt dat deze beslissing er aan zat te komen. Zowel 
mondeling als schríftelijk niet. Ambtelijk en bestuurlijk niet. De gemeente is compleet verrast door 
het besluit. Wij hebben eerder in de raadsvergadering aangegeven dat de relatie met de provincie 
goed is, dat we schouder aan schouder zouden optrekken in dit dossier. Nu blijkt helaas het 
tegendeel. Wethouder Baartmans heeft de gedeputeerde medegedeeld dat deze manier van 
optreden op dit dossier het vertrouwen tussen gemeente en provincie schaadt.

Uit de toelichting van de gedeputeerde deze morgen om 10.00 uur blijkt dat Gedeputeerde Staten 
medewerking wil verlenen aan de plannen van innogy. Dit betekent concreet een ruitopstelling van 4 
windmolens met een tiphoogte van 180-234m. Uit het gesprek bleek verder dat de provincie veel 
gewicht toekent aan de sociale randvoorwaarden en daarom de procedure zo snel mogelijk wil 
afronden, zodat dit jaar nog door innogy de SDE subsidie aangevraagd kan worden, omdat deze 
mogelijk 2007o daalt in 2020.

Wij zijn als college verbijsterd dat de provincie de opvatting heeft dat er draagvlak is voor hogere 
molens en daarbij de 1400 handtekeningen van inwoners en de ingediende zienswijzen die bij de 
gemeente zijn binnengekomen tegen deze megamolens op deze locatie naast zich neer legt. Wij, het 
college, leggen ons er nog niet bij neer, onze inwoners worden benadeeld. Hoe we hierop 
inhoudelijk gaan reageren bereiden we voor, zodat u tijdens de raadsvergadering van 26 september 
uw standpunt kenbaar kunt maken.

Er ligt een raadsvoorstel vanaf 9 juli om de verklaring van geen bedenkingen te weigeren. Met 
daarbij de argumentatie waarom in het plan van innogy geen sprake is van een goede ruimtelijke 
ordening. Hierin is ook beargumenteerd dat er bij het plan van innogy geen sprake is van opschalen, 
maar van vernieuwing. Het plan is dan ook in strijd met onze structuurvisie en raadsakkoord. De 
gedeputeerde heeft altijd gezegd dat wanneer de gemeente met een alternatief plan zou komen 
voor het windpark, er mogelijkheden zouden liggen om een verzoek tot een provinciaal 
inpassingsplan te kunnen weigeren. We waren met elkaar in gesprek voor een alternatief. Zoals met 
uw raad besproken in de oordeelsvormende vergadering van 4 september.
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De provincie heeft gemeend de afloop van het democratische proces van de gemeente niet af te 
wachten, maar het proces te verstoren door middenin het proces in te grijpen. In de brief van 30 
augustus heeft de provincie zowel naar college als raad een aantal alternatieven aangeboden, 
waarbij 1 alternatief nader zou worden onderzocht met instemming van de raad, passend binnen 
het raadsakkoord. Daarbij gaat het het college juist niet om tempo, maar om zorgvuldigheid en 
draagvlak. Het college is bijzonder teleurgesteld dat deze kans ons plotseling wordt ontnomen. We 
staan voor een grote opgave voor de energietransitie daarbij hebben we iedereen nodig.

Wij twijfelen aan de haalbaarheid van de plannen die de provincie nu door wil zetten. Dit hebben we 
ook juridisch beargumenteerd in het raadsvoorstel van 9 juli, zoals besproken in de 
oordeelsvormende vergadering van 4 september jongstleden. Bovendien is er geen draagvlak voor 
de plannen van innogy, niet bij de inwoners, niet bij de raad en niet bij het college.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,! 
de loco-secretaris, de locoburgemaester,

,C. de Korte, MCM
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