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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van
Steenbergen van 3 december 2018
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A.F.C. Theuns

burgerlid

J.A.P. Veraart

lid

D. van Agtmaal

lid

C.A.A.M. Gommeren

lid

J.C.M. Verbeek

lid

N. Baali

lid

J.J.M. Stoeldraijer

burgerlid

De dames:

W.A.M. Baartmans

wethouder

Mevrouw :

E.P.M. van der Meer

griffier

Pers: 2
Omroep: 4
Publieke tribune: 30
De besluitenlijst is een opsomming van de genomen besluiten. De integrale audio opname van de vergadering
is na te luisteren op www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 3 december 2018.

01. Opening.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en geeft een korte introductie op de agenda.
02. Vaststelling agenda.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
03. Spreekrecht burgers.
De heren Baptist, Meijer en De Ruiter hebben zich aangemeld voor het spreekrecht. De
inspraak is integraal terug te lezen op het raadsinformatiesysteem
(www.raadsteenbergen.nl).
Inspraak de heer Baptist
Na de inspraak van de heer Baptist vraagt de heer Gommeren of de stukken verhelderend
zijn. De heer Baptist geeft aan dat er hiaten waren in de aanvraag. Er is sprake van een
onzorgvuldige besluitvorming. Er is bijvoorbeeld ook geen natuuronderzoek gedaan dat had
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wel gemoeten. De heer van Agtmaal vraagt of de milieueffectrapportage niet nodig was
volgens de heer Baptist. De heer Baptist geeft aan dat er een nieuwe wet is en dat er een
ontheffing is aangevraagd. Er moet nog wel een vergunning worden aangevraagd omdat
een van de molens aan een natura 2000 gebied grenst. En er zou nu een MER plicht zijn. De
heer Van Agtmaal vraagt ook waarom er volgens de heer Baptist geen opschaling is. De
heer Baptist geeft aan dat er ter plekke (waar het bestemmingsplan dit toestaat) geen
sprake is van opschaling, maar van een nieuw project. De heer Stoeldraijer vraagt naar de
procedurele onvolkomenheden. En of alles opnieuw kan. De heer Baptist geeft aan dat dit
een doodlopende weg is. De heer Baptist geeft aan dat als de raad geen toestemming geeft
het college de verklaring niet kan afgeven. De rechter toetst dit marginaal, alleen op de
procedure.
Inspraak de heer Meijer
Er zijn geen vragen van de raad.
Inspraak de heer De Ruiter
Vraag van de heer Theuns: tweespalt in Dinteloord is ook ongezond. De dorpsraad en de
regiegroep worden aangevallen door de heer De Ruiter. De heer De Ruiter geeft aan dat dit
niet schofferen is, hij ziet geen tweespalt; de dorpsraad heeft geen moeite gedaan
informatie op te halen bij de bewoners en de regiegroep
De heer Baali vraagt of er een project aan de Karolinadijk kan komen. Wat zijn de
alternatieven? De heer De Ruiter geeft aan dat hij geen lijst van alternatieven heeft. Dit is
niet zijn expertise. Hij kan wel praten over wat acceptabel is voor Dinteloord. De heer
Veraart vraagt naar Ooltgensplaat. Zijn de molens daar 150 meter hoog? De heer De Ruiter
geeft aan dat deze lager dan 150 meter komen. De heer Veraart vraagt naar meer
informatie. De heer Kouwen vraagt of 150 meter, 3 turbines een alternatief zou zijn? De
heer De Ruiter geeft aan dat lage molens en voldoen aan de eis van de provincie het
uitgangspunt is. Daar wil hij graag over meedenken.
Opiniërende behandeling opschaling van de windturbines aan de Karolinadijk te
Dinteloord.
Eerste termijn
De heer Gommeren geeft aan dat de VVD zich bewust is van de pijn die het gaat doen. Dit is
een onomkeerbaar proces. Iedereen moet zijn deel bijdragen. Dit zijn ook voor de
gemeenteraad moeilijke beslissingen. De economische haalbaarheid in relatie tot de sociale
randvoorwaarden worden beter wanneer de molens hoger worden. De heer Baali vraagt of
er aanpassingen komen wat betreft de VVD. De heer Gommeren misschien wel maar
eigenlijk verwacht hij dat dit waarschijnlijk niet zo is. Is er vanuit innorgy weinig bereidheid
mee te werken? Hoe verloopt de mediation tussen innorgy en de gemeente? Wat is de
houding van de provincie? De heer Baali: wat vindt de heer Gommeren van de planschade?
De heer Gommeren geeft aan dat de planschade wettelijk is bepaald. De heer Kouwen
vraagt of Gommeren vindt dat alle lasten van Dinteloord zijn? De heer Gommeren geeft aan
dat dit pas het begin is en dat er meer kernen zijn die hiermee te maken krijgen. We moeten
de compensatie goed op papier krijgen. De heer Baali vraagt of er bovenwettelijk geacteerd
kan worden m.b.t. de planschade. De heer Gommeren geeft aan dat dit onderzocht moet
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worden.
Mevrouw Bolluijt: de feiten moeten helder worden. Komen er nog meer
energietransitieverplichtingen? Hoeveel en op welke termijn. Is de gemeente vrij te kiezen
voor de wijze waarop? Is dit een opschaling of een nieuw windpark, dit i.v.m. de MER plicht.
Is de locatie een vaststaand feit of kunnen andere locaties gebruikt worden? Zijn er
alternatieven onderzocht om dit op een andere wijze in te vullen? Onduidelijk is of tot 150
meter mogelijk is.
De heer Lambers geeft aan dat er een verzoek van innogy lag om te komen praten. Ze
hebben zich niet laten zien op welke bijeenkomst dan ook. innogy heeft één belang en dat is
winst maken. Jammer dat innogy en de gedeputeerde niet naar de beeldvormende
vergadering zijn gekomen. De Volkspartij is niet bang voor aanwijzingen. Er is vaak mee
gedreigd, maar de raad heeft altijd besloten hier niet voor terug te schrikken. er is niet goed
gecommuniceerd met de bevolking. Dat blijkt uit het aantal handtekeningen. Er zijn hiaten
in de aanvraag. Hij kan niet ontdekken dat die zijn hersteld. Een MER Is noodzakelijk, ook al
is die niet verplicht. Het zou het college en de provincie sieren. De Volkspartij is niet voor
nieuw te bouwen windmolens. Bewoners van Dinteloord lijken wel voor molens van max.
150 meter te gaan. Op welke wijze is de regiegroep samengesteld? De Volkspartij gaat niet
akkoord met het verstrekken van een verklaring van geen bezwaar. De heer Van der Spelt
vindt dat er tempo gemaakt moet worden. De wethouder heeft hard op de rem getrapt. Er
is sprake van onbetrouwbaar bestuur. De heer Baali vraagt hoe D66 de zienswijzen vinden.
De heer Van der Spelt geeft aan dat er geen nieuwe informatie op tafel ligt. De sociale
randvoorwaarden zijn van belang. Iedereen moet weer aan tafel en er moet geen verdere
vertraging komen. De heer Baali is niet gecharmeerd van het proces. De raad is voor het
blok gezet. Dit is geen voorbeeld van hoe dit aangepakt moet worden. De heer Van der
Spelt vraagt of de heer Baali weet dat er geen vergunning voor 150 meter is aangevraagd.
de heer Van der Spelt vraagt of het vreemd is dat innogy zich niet laat horen omdat niet is
aangevraagd. De heer Baali geeft aan dat dit raar is. De heer Gommeren vraagt of de heer
Baali bekend is met de brief van innogy van augustus? De heer Baali geeft aan dat het een
merkwaardige brief is. De heer Gommeren geeft aan dat innogy niet in het politieke proces
getrokken wenst te worden. De heer Baali snapt dat, maar wanneer er meer informatie
wordt gevraagd is innogy niet thuis. De heer Van der Spelt vraagt naar de nieuwe
informatie. De heer Baali geeft aan dat er wel degelijk nieuwe info is. De heer Van der Spelt
vraagt wat nu zo nieuw en apart is dat er een andere mening gevormd wordt. De heer Baali:
de PvdA is niet gecharmeerd van de wijze waarop het college dit heeft aangepakt. We
moeten gezamenlijk gaan voor een klimaatneutrale gemeente. Hij uit kritiek op innogy die
niet aan de beeldvormende vergadering heeft meegewerkt. De heer Van der Spelt vraagt of
de heer Baali zich realiseert dan 150 m. buiten de aanvraag ligt.
De heer Gommeren vraag of de heer Baali op de hoogte is van het schrijven van innogy van
augustus 2018. De heer Baali is daarvan op de hoogte. Hij vindt de brief kwalijk. De heer
Gommeren vraagt of de heer Baali de positie van innogy niet begrijpt. De heer Baali snapt
dat maar acht het onterecht dat innogy geen informatie verstrekt. De heer Gommeren geeft
aan dat het over onderwerpen ging die niet in de aanvraag besloten lagen. de heer Baali
acht het een lastige zaak. De heer van der Spelt vraagt naar de schrikbarende feiten. De
heer Baali heeft dit niet gezegd. Hij refereert aan de memo’s. De heer van der Spelt vraagt
wat er nu zo nieuw was voor de heer Baali. De heer Baali geeft aan dat de zienswijzen
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inzicht hebben gegeven. De heer Van der Spelt vraagt waarom het proces opnieuw gedaan
zou moeten worden. De heer Baali komt daarop terug. Hij acht dat er weinig overzicht is. Hij
schetst een aantal scenario’s. 234 meter is onmogelijk en 180 meter is mogelijk. De heer
Van der Spelt geeft aan dat bij 180 meter geen compensatie voor de bewoners is. De heer
Baali de mensen moeten zeker gecompenseerd worden. De heer Gommeren vraagt
waarom de heer Baali denkt dat de huizen € 125.000,- in waarde dalen. De heer Baali geeft
aan dat iedere daling teveel is. De heer Gommeren vraagt of de heer Baali de connectie ziet
tussen hogere windmolens en de overlast. De heer Baali vindt de randvoorwaarden flut. De
heer Gommeren zegt dat de sociale randvoorwaarden op 2 miljoen zijn geschat. Vindt de
heer Baali dit flut? De heer Baali vraagt dat het eraan ligt waar dit geld terecht komt. De
heer Gommeren geeft aan dat er een aantal zaken zijn die direct bij de bewoners terecht
komen. De mensen die de meeste lasten hebben moeten ook de lusten krijgen. De heer
Baali zegt dat de sociale randvoorwaarden onvoldoende zijn. Hij acht de planschade
vergoeding het belangrijkste. De heer Lambers geeft aan dat planschade wettelijk bepaald
is en dat het individueel wordt uitgekeerd. De heer Baali vindt dat je niet een klein deel van
de bevolking met problemen kunt opzadelen. Hij wil graag een overzicht van alle locaties die
kunnen. Waarom verrijken we het AFC niet met windturbines? De heer Lambers geeft aan
dat Dinteloord al genoeg heeft gehad. De heer Baali geeft aan dat er weinig met de beloften
vanuit het AFC is gedaan. Nu zomaar nee zeggen is ook te makkelijk.
De heer Baali geeft aan dat hij inzichten wenst te krijgen en graag een lijst met
mogelijkheden wil krijgen. De maximale hoogte is 180 meter wat hem betreft. innogy mikt
op 200 meter of hoger. Dit college moet ervoor zorgen dat er een goede bovenwettelijke
planschade komt. Het is veel geld en onacceptabel voor de PvdA. De heer Theuns snapt de
beweegredenen, maar een ondernemer zo wegzetten vind hij niet prettig. We moeten iets
en windenergie kan helpen. 1100 mensen zijn tegen, maar de mensen die tegen zijn brullen
het hardst. De heer Theuns vraagt de heer Baali ook hieraan te denken en aan de andere
bewoners van de gemeente dan de mensen die protesteren. De heer Baali geeft aan dat dit
project onacceptabel is. Er kan een limiet van 180 meter gesteld worden.
De heer Veraart geeft aan dat er veel nieuwe informatie is gekomen. Er is geen nota van
beantwoording op de zienswijzen en het natuuronderzoek. Merkwaardig dat innogy een
beantwoording op de zienswijzen voorbereid. Hij wil dat initiatiefnemers zouden reageren
op het antwoord van de gemeente. De meeste ontwikkelaars zien af van 150 meter, maar
wellicht zijn er wel ontwikkelaar die dit doen. De heer Van der Van der Spelt: zijn molens van
180 meter bespreekbaar? De heer Veraart ja daar is over te praten. De heer Van der Spelt
hoe worden de inwoners dan gecompenseerd. De heer Veraart de normbedragen zijn
gewijzigd. Er zou ruimte moeten zijn en meer dan in de raadsmededeling voor de sociale
randvoorwaarden. De heer Baali: is de heer Veraart bereid om een tiphoogtelimiet vast te
stellen en hoe ziet hij de planschadevergoeding. De heer Veraart geeft aan dat er fondsen
zijn voor planschade en dat die gebruikt moeten worden. Hij wil nadenken over het
vaststellen van de tiphoogte. De heer Baali snapt de landelijke fondsen voor planschade.
Zou die bovenwettelijk kunnen zijn? De heer Veraart kan hier niets over zeggen. De heer
Van der Spelt geeft aan dat er staat bij 180 meter geen ruimte voor sociale
randvoorwaarden. Waar haalt de heer Veraart de informatie vandaan? De heer Veraart
geeft aan dat de vergoedingen voor volgend jaar hoger zijn vastgesteld. De heer Gommeren
4

RD1800060

geeft aan dat er in de voorjaarsronde andere bedragen toegekend worden. De
overheidsbijdrage gaat omlaag. De heer Van der Spelt geeft aan dat we niet veel
overhouden bij 180 meter en dat wordt alleen maar minder. De heer Veraart weet niet
exact wat er overblijft. Dit is herberekeningswaardig. Het plan vinden wij geen goede
ruimtelijke inpassing hebben. Een opstelling in een rij is dat wel. Is het college bereid een
MER vrijwilig op te stellen?
Wethouder Baartmans geeft een compliment voor het proces. Zij licht de argumenten voor
een ‘time-out’ toe. De heer Gommeren vraagt of er niet de verwachting was dat er veel
zienswijzen zouden komen. Wethouder Baartmans geeft aan dat het om de inhoud ging. De
heer Gommeren geeft aan dat dit voorzien had kunnen worden. Er had inhuur plaats
kunnen vinden. Wethouder Baartmans geeft aan dat het college voor zorgvuldigheid is
gegaan. Ook windmolens lager dan 150 meter moesten onderzocht worden. Ook het niet
bestaan van een MER moest beoordeeld worden. De heer Gommeren geeft aan dat er meer
ontwikkelingen zijn geweest die veel zienswijzen opleverden. Wethouder Baartmans geeft
aan dat zij niet de zienswijzen kon afraffelen. Daarom heeft het college besloten even te
stoppen. De heer Lambers ondersteunt deze zorgvuldigheid. Wethouder Baartmans geeft
aan dat de uitvoering van de nota ruimte en energie pijn gaat doen. Het beoordelen van de
zienswijzen wordt altijd gedaan door initiatiefnemers. Wethouder Baartmans neemt het
niet zomaar aan. Ze wilde dit controleren. Ze had graag anders gezien dat de hoogte anders
kon zijn. De heer Veraart geeft aan dat die conclusie niet echt gegeven wordt. Wethouder
Baartmans beaamt dit. De heer Baali vraagt of de wethouder kan onderzoeken of er wel
ontwikkelaars zijn die met lager dan 150 meter aan de slag willen gaan. Wethouder
Baartmans geeft aan dat alle suggesties zijn onderzocht en dit is niet haalbaar. We redden
dat economisch niet. Deze week is de eerste bijeenkomst in het kader van de mediation. De
provincie is erg meedenkend en meewerkend. De sociale randvoorwaarden zijn afhankelijk
van innogy, daar kan zij nog niets over zeggen. De provincie en de OMWB geven aan dat er
geen MER gedaan hoeft te worden. De heer Kouwen vraagt of het college zelf niet vindt dat
dit gedaan zou moeten worden. Wethouder Baartmans geeft aan dat er voldoende
onderzoek is. De heer Van der Spelt vraagt of dit dan niet geld over de balk smijten is. De
wethouder acht dit een open deur.
Wethouder Baartmans geeft aan dat we in 2040 energie neutraal moeten zijn. Mevrouw
Bolluijt vraagt de nabije toekomst. Wethouder Baartmans geeft aan dat er een mix moet
komen. Daarnaast betreft dit een opschaling en geen nieuw project. 150 Meter is niet
rendabel. Er is geen andere ontwikkelaar mogelijk dan innogy. De heer Lambers vraagt of
de wethouder niet zou moeten stoppen met innogy. De heer Huijbregts is er niet van
overtuigd dat het gaat om opschaling. IN februari worden alle stukken aangeleverd ook de
beantwoording van de zienswijzen. Er wordt een voorwaarde gekoppeld aan de
omgevingsvergunning dat er een vergunning voor obstakelverlichting moet worden
gegeven. Zij geeft een toelichting op de toepassing van radars. De techniek gaat verder. De
heer Lambers vraagt wat er gebeurt als innogy geen vergunning krijgt voor de verlichting.
Wethouder Baartmans geeft aan dat het niet afdwingbaar is. De locatie voor dit onderwerp
is niet te kiezen. We hebben geen keus. Straks wel maar nu niet. De heer Kouwen geeft aan
dat wanneer het dichterbij komt het toch een nieuwe situatie is. Wethouder Lepolder geeft
aan dat de locatie de locatie is. De heer Baali geeft aan innogy toch wel ontmoedigt kan
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worden? Wethouder Baartmans geeft aan dat dat geen haalbaar scenario is. De planschade
regeling is gewoon wettelijk geregeld. Eenmaal verhoogd moet die overal toegepast
worden. Planschade is wel minimaal. We weten nog niets over de sociale randvoorwaarden.
Er komen met de visie ruimte en energie ook een windkaart. Het AFC wordt aan gewerkt.
Het lukt niet de windmolens op een rij te zetten. Ook het waterschap heeft zich hiertegen
uitgesproken.
Twee termijn insprekers:
De heren Baptist geeft aan dat in 2012 de raad zich al in een harnas heeft gehesen. We
zitten vast aan één aanvrager. Het niet meezoeken naar oplossingen is ernstig.
Hij roept de raad op zich uit de passieve houding om terug te vallen op de aanvraag te
bewegen.
De heer Meijer geeft aan dat Dinteloord niet verkocht moet worden voor een paar centen.
Hij is het ook niet eens met het feit dat er geen MER nodig zou zijn. De inwoners zijn
verontrust. Het gaat om planschade die bijna niets compenseert. Hij is zeer verontrust.
De heer De Ruiter geeft aan dat de MER belangrijk is. Over de economische haalbaarheid
wordt de conclusie niet onderbouwd. Onderzoek het verder. Planschade wordt makkelijk
besproken. De gedragscode is ook dwingend voor innorgy.
De heer Gommeren heeft weinig kunnen betekenen voor Kruisland omdat de windmolens
niet op ons grondgebied staan. De heer Lambers geeft aan dat het wel kon, maar dat de
heer Gommeren niet wilde. Innogy heeft een reactie geschreven op de besluitvorming en
op het niet deelnemen aan de beeldvormende vergadering. De heer Lambers geeft aan dat
hij heeft gereageerd op de uitnodiging van innogy. Ze hebben de gelegenheid de
uitnodiging te accepteren voor de beeldvormende vergadering laten liggen. De heer
Gommeren geeft aan dat er onnodig opschorting heeft plaatsgevonden en dat er slechte
communicatie is gegaan. Ook de omgang met innogy is ongepast. We moeten in februari
een gedegen besluit nemen. Mevrouw Bolluijt heeft nog geen antwoord gekregen op de
vraag over alternatieven. De dorpsmolen levert nauwelijks een groter draagvlak op. De heer
Lambers vraagt of wanneer innogy niet met meer compensatie komt de raad en het college
bereid is geen verklaring van geen bezwaar af te geven. De heer Veraart vraagt of prio 1 de
opbrengst is? De heer Van der Spelt is voorstander van alternatieve energie. Daar horen
diverse bronnen bij. Windmolens moeten gepaard gaan met goede sociale
randvoorwaarden. De heer Baali geeft aan dat er gesproken wordt over alternatieven. Hij
vraagt het college innogy te ontmoedigen. Hier kunnen we niet mee verder. De heer Van
der Spelt: we kunnen stoppen, maar dan moet er een andere locatie komen met extra
windmolens. De heer Baali als dat kan klinkt dat ideaal. De heer Veraart is blij dat het
college de tijd neemt voor dit proces. Zorgvuldigheid is belangrijk. De regels zijn duidelijk. Er
is verwezen naar grondposities; dat is beperkend. Kan het college daarnaar kijken?
Wethouder Baartmans acht het jammer dat de VVD geen begrip heeft voor de motieven die
ten grondslag hebben gelegen aan de overwegingen van het college. Alleen de raad kan
geen verklaring van geen bedenkingen afgeven. Alternatieve locaties voor dit project zijn
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niet mogelijk. De heer Baali vraagt of dit aantrekkelijker voor de ondernemer gemaakt kan
worden. Wethouder Baartmans Als we stoppen komt de provincie. De heer Kouwen ziet dit
niet zo. De heer Huijbregts vraagt hoe het college het gesprek met innogy een wending kan
geven. Worden de varianten meegenomen? Wethouder Baartmans: het college doet zijn
best en zorgt voor keuzemogelijkheden. De gedragscode is zacht en niet afdwingbaar. De
heer Veraart geeft aan dat de gedragscode ook door innogy is ondertekend. Daar moet
innogy op gewezen worden. Dat is toch een opgave voor het college. Wethouder Baartmans
gaat dat doen als zij weer in gesprek is. Als de eigenaar van de grond niet wil meewerken
dan houdt het op. De heer Veraart vraagt verduidelijking. De wethouder bedoelt dat als een
eigenaar niet meewerkt het ophoudt. De heer Lambers vraagt waarom wij willen
meewerken? Wethouder Baartmans geeft aan dat we dat al hebben beloofd. De heer
Lambers we moeten toch eerst alternatieven onderzoeken? Wethouder Baartmans geeft
aan dat dat buiten de aanvraag valt. De opbrengst van de dorpsmolen, daar beslist de
gemeenteraad over.

04. Vaststelling van de besluitenlijst van 12 november.
De besluitenlijst van de gecombineerde vergadering op 12 november wordt op 4 december
(morgen) vastgesteld. Er wordt geen besluitenlijst vastgesteld.

05.

Vragenhalfuur.
Er zijn geen aanmeldingen voor het vragenhalfuur.

06. Opiniërende behandeling opschaling van de windturbines aan de Karolinadijk te
Dinteloord.
Dit onderwerp is behandeld na het spreekrecht.

07. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:55 uur.
Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van
3 december 2018
Griffier

de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer

W.J.P.M. Maas
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