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Aan de raad,
1.
Inleiding
Voor de opschaling van de windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord is op 29 oktober 2018 een
beeldvormende raadsvergadering gehouden. De volgende processtap is de opiniërende
raadsbehandeling op 3 december 2018. Met behulp van uw input wordt er vervolgens verder
gewerkt aan de voorbereiding van besluitvorming.
Het college van burgemeester en wethouders wil meewerken aan de realisatie van de afgesproken
(minimaal) 12 MW opgesteld vermogen voor de opschaling van de windturbines aan de Karolinadijk
te Dinteloord. Deze opschaling volgt uit het regiobod van 13 oktober 2011. Voor het college is het als
bevoegd gezag wel van belang om een zorgvuldig besluitvormingsproces te doorlopen, waarbij de
besluitvorming over de aanvraag omgevingsvergunning van innogy bij voorkeur wordt afgestemd op
de voorjaarsronde 2019 voor de SDE+ subsidie (waarschijnlijke openstelling maart/april 2019).
Het college van burgemeester en wethouders heeft eerder aangegeven de onderstaande
processtappen te willen doorlopen. Deze processtappen zijn besproken en akkoord bevonden in het
presidium van 20 september 2018 en dragen bij aan de vereiste zorgvuldigheid.
1. Een beeldvormende raadsvergadering op 29 oktober 2018;
2. een opiniërende raadsbehandeling op 4 december 2018;
3. een oordeelsvormende raadsvergadering over de verklaring van geen bedenkingen en de
behandeling van de zienswijzen op 13 februari 2019;
4. een besluitvormende raadsvergadering over de verklaring van geen bedenkingen en de
behandeling van de zienswijzen op 28 februari 2019.
5. de besluitvorming over de door innogy ingediende aanvraag omgevingsvergunning. Dit wordt
afgestemd op de voorjaarsronde 2019 voor de SDE+ subsidie.
Naast processtappen moeten er voor de zorgvuldigheid ook inhoudelijke stappen worden gezet.
Hierbij gaat het met name over:
de adequate behandeling van de ingediende zienswijzen;
de beantwoording van vragen vanuit de gemeenteraad;
overleg voeren met belanghebbende partijen, waaronder de Regiegroep Karolinapolder
(inclusief de dorpsraad Dinteloord en Prinsenland) en Dinteloord tegen MEGAmolens;
overeenstemming bereiken over de anterieure overeenkomst;
overeenstemming bereiken over een samenwerkingsovereenkomst voor de sociale
randvoorwaarden;
Ter inzage ligt:
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het uitvoeren van deskundigenonderzoek voor verschillende onderdelen (onder andere voor
de onderwerpen natuur, milieueffectrapport, geluid, slagschaduw, economische
uitvoerbaarheid van windturbines lager dan 150 meter tiphoogte, de
optimalisatiemogelijkheden voor het aantal MW opgesteld vermogen en voor het aantal
MWh);
het voorbereiden van de vereiste raadsstukken en collegestukken.

Wij hebben eerder aangegeven dat het van belang is dat innogy meewerkt en wil samenwerken aan
het doorlopen van de processtappen en inhoudelijke stappen. In het gesprek op 24 augustus 2018 is
er door de gemeente aan innogy gevraagd om medewerking te verlenen aan het doorlopen van een
zorgvuldig proces. Daarna is aan innogy eveneens meerdere malen gevraagd om de inhoudelijke
werkzaamheden weer op te pakken.
Tot op heden heeft innogy er voor gekozen om niet mee te werken aan het doorlopen van de
processtappen en inhoudelijke stappen. Als gevolg van het standpunt van innogy is het nu niet
mogelijk om met de vereiste zorgvuldigheid alle stappen te doorlopen. Op dit moment kan er dan
ook nog niet worden aangegeven of het haalbaar is om de besluitvorming zorgvuldig af te ronden
voor de vooriaarsronde 2019 voor de SDE+ subsidie (waarschijnlijke openstelling maart/april 20191.
Voor een raadsbehandeling in februari 2019 moeten de stukken op 10 januari 2019 worden
aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Voor een raadsbehandeling in
maart 2019 moeten de stukken op 6 februari 2019 worden aangeboden aan het college van
burgemeester en wethouders.
Het college van burgemeester en wethouders bekijkt, conform het voorstel van de provincie, of
mediation uitkomst kan bieden. Hiervoor is door het college opdracht gegeven en het
bemiddelingstraject is opgestart.
In dit document wordt aanvullende informatie gegeven voor een opiniërende behandeling. Voor de
beeldvormende raadsvergadering op 29 oktober 2018 is belangrijke informatie al gebundeld en
aangeboden. Van de beeldvormende raadsvergadering is tevens een verslag gemaakt (kenmerk
RD1800051). In dit document wordt er nader ingegaan op:
A. de achtergrond;
B. de provincie als bevoegd gezag en de rijksdoelstelling van 6000 MW wind op land in 2020;
C. de stand van zaken met betrekking tot de behandeling van de ingediende zienswijzen;
D. de stand van zaken met betrekking tot de sociale randvoorwaarden en de
samenwerkingsovereenkomst;
E. de stand van zaken met betrekking tot de anterieure overeenkomst;
F. de resultaten van het onderzoek voor de onderwerpen natuur, milieueffectrapport, geluid
en slagschaduw;
G. de resultaten van het onderzoek naar de economische uitvoerbaarheid van windturbines
lager dan 150 meter tiphoogte;
H. de resultaten van het onderzoek naar de optimalisatiemogelijkheden voor het aantal MW
opgesteld vermogen en voor het aantal MWh;
I. visualisaties;
J. de ondersteuningsverklaringen tegen de voorgenomen opschaling van de windturbines;
K. het aanleveren van aanvullende informatie;
L. overzicht van verschillen tussen vier windturbines lager dan 150 meter tiphoogte 8* vier
windturbines in een clusteropstelling met een minimale tiphoogte van 180 meter en een
maximale tiphoogte van 234 meter.
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2.
Achtergrond
- Raadsbesluit van 31 mei 2018 en bijbehorend raadsvoorstel om een ontwerp verklaring van geen
bedenkingen af te geven (kenmerken BM1801306 en BM1801305);
- collegebesluit van 14 augustus 2018 om geen raadsvoorstel aan te bieden voor de
raadsbehandeling in september 2018 (raadsmededeling kenmerk BM1803448);
- brief van het college van burgemeester en wethouders aan de provincie van 25 september 2018
waarin de te doorlopen processtappen en inhoudelijke stappen zijn opgenomen (kenmerk
UM180717);
- beeldvormende raadsvergadering van 29 oktober 2018 (kenmerk verslag RD1800051).
3.
Overwegingen
Onder dit hoofdstuk wordt er nader ingegaan op:
A. de achtergrond;
B. de provincie als bevoegd gezag en de rijksdoelstelling van 6000 MW wind op land in 2020;
C. de stand van zaken met betrekking tot de behandeling van de ingediende zienswijzen;
D. de stand van zaken met betrekking tot de sociale randvoorwaarden en de
samenwerkingsovereenkomst;
E. de stand van zaken met betrekking tot de anterieure overeenkomst;
F. de resultaten van het onderzoek voor de onderwerpen natuur, milieueffectrapport, geluid
en slagschaduw;
G. de resultaten van het onderzoek naar de economische uitvoerbaarheid van windturbines
lager dan 150 meter tiphoogte;
H. de resultaten van het onderzoek naar de optimalisatiemogelijkheden voor het aantal MW
opgesteld vermogen en voor het aantal MWh;
I. visualisaties;
J. de ondersteuningsverklaringen tegen de voorgenomen opschaling van de windturbines;
K. het aanleveren van aanvullende informatie;
L overzicht van verschillen tussen vier windturbines lager dan 150 meter tiphoogte 8* vier
windturbines in een clusteropstelling met een minimale tiphoogte van 180 meter en een
maximale tiphoogte van 234 meter.
A. De achtergrond
Voordat er wordt ingegaan op de overige onderwerpen wordt er hieronder nog even in het kort
ingegaan op een aantal belangrijke onderdelen.
Het initiatief van innogy
innogy Windpower Netherlands B.V. (hierna innogy) heeft het voornemen om de vier bestaande
windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord op te schalen. Dit project is bekend onder de naam
windpark Karolinapolder.
Regiobod
De opschaling van de windturbines is onderdeel van het regionale bod windenergie van 13 oktober
2011 aan de provincie Noord-Brabant, waarbij het uitgangspunt is dat de windturbines uiterlijk eind
2020 gerealiseerd zijn. Het regionale bod is weer onderdeel van het provinciale bod windenergie
aan het Rijk als onderdeel van het nationale energieakkoord (6000 MW windenergie op land in
2020). Het aandeel van de gemeente Steenbergen uit het regionale bod is verankerd in de
gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie (vastgesteld door de gemeenteraad op 31 mei 2012).
De gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie
Op 31 mei 2012 heeft de gemeenteraad de ruimtelijke structuurvisie vastgesteld. In de
structuurvisie is het ruimtelijke beleid voor de realisatie van windturbines opgenomen. Dit
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ruimtelijke beleid is afgestemd op het regionale bod voor de realisatie van windenergie in WestBrabant.
Windmolens
De gemeente Steenbergen wil de kenmerkende waardevolle openheid van het landschap beschermen en
behouden. De plaatsing van windturbines (ook in parken en lijnopstellingen) tast de waardevolle openheid
van het Steenbergse landschap op een onaanvaardbare wijze aan en ondermijnt daarmee ook de
toeristisch recreatieve ambities van de gemeente.
Windmolens kunnen enkel geclusterd worden gerealiseerd binnen het hoogdynamische gebied AFC Nieuw
Prinsenland. Naast het bovenstaande is de gemeente eveneens bereid om medewerking te verlenen aan
de opschaling van de bestaande windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord. Bij de opschaling van de
bestaande windturbines gaat het om het vervangen van de bestaande windmolens door windturbines met
meer vermogen. Als gevolg van de opschaling zal het aantal windturbines niet toenemen.
Door het bovenstaande beleid wil de gemeente Steenbergen een bijdrage leveren aan de realisatie van
duurzame energie in de vorm van windenergie.
De gemeente Steenbergen stelt voor de uitvoering van dit beleid de volgende voorwaarden:
- De gemeente streeft naar de ontwikkeling van een zo hoog mogelijk vermogen (in megawatts) met zo
weinig mogelijk windturbines;
- De realisering van windturbines gaat gepaard met een kwaliteitsverbetering van het Steenbergse
landschap. De verbetering kan betrekking hebben op de kwaliteit van bodem, water, natuur, landschap,
cultuurhistorie of de extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied.
Kostenverhaal Å kwaliteitsverbetering van Steenbergen
De realisatie van windturbines moet eveneens gepaard gaan met een kwaliteitsverbetering van het
Steenbergse landschap. De verbetering kan betrekking hebben op de kwaliteiten van bodem, water,
natuur, landschap, cultuurhistorie of de extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied. Bij de
realisatie van windenergie wordt uitgegaan van een kwaliteitsverbetering van het Steenbergse landschap
welke overeenkomt met een eenmalig bedrag van č 15.000 per megawatt. De kwaliteitsverbetering kan in,
nabij het plangebied of elders binnen de gemeente worden gerealiseerd. Ook dit genoemde bedrag is geen
vaststaand gegeven en kan middels een apart raadsbesluit in de toekomst worden gewijzigd.
Energieneutraal Steenbergen in 2040
De realisatie van de opschaling van de windturbines draagt bij aan de doelstelling van een
energieneutraal Steenbergen in 2040.
Sociale randvoorwaarden
Bij de opschaling van de windturbines moet uitvoering worden gegeven aan de op 22 september
2016 door de gemeenteraad vastgestelde sociale randvoorwaarden voor duurzame
energieprojecten. Dat betekent dat ontwikkelende partijen die in de gemeente Steenbergen
hernieuwbare energieprojecten willen realiseren, met een goed voorstel moeten komen waaruit
blijkt op welke wijze de directe omgeving, inwoners en bedrijven uit Steenbergen betrokken kunnen
worden bij het voorgenomen project.
Aanvraag omgevingsvergunning
Op 5 februari 2018 heeft innogy bij de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning ingediend
voor de realisatie van Windpark Karolinapolder. Hierbij gaat het om de opschaling van de bestaande
windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord. De bestaande windturbines worden gesaneerd en
er worden in een clusteropstelling vier nieuwe windturbines gerealiseerd. Het aantal windturbines
blijft gelijk, maar het vermogen neemt toe van 2,4 MW naar tussen de minimaal 12 MW en maximaal
21,6 MW. De aanvraag betreft de bouw, het oprichten en in werking hebben van een nog nader te
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specificeren windturbinetype. In de aanvraag is gewerkt met een bandbreedte voor de minimale
(180 meter tiphoogte) en maximale hoogte (234 meter tiphoogte). Bij onderbouwing van het
initiatief is uitgegaan van een worst case benadering, zodat de maximale gevolgen voor de
omgeving in beeld zijn gebracht Hierbij gaat het over: geluid, slagschaduw, natuur en andere
ruimtelijk relevante aspecten.

W*Ę

Globale ligging plangebied (links, rood omcirkeld) en locatie van de bestaande windturbines (rechts, blauw aangestipt).

V.'

i------------- ,------------------------,---------------------- ,—^
Indicatie clusteropstelling van de nieuwe windturbines.
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Impressie van de dusteropstelling met een rotordiameter 120 meter. Deze impressie sluit aan bij de opstellingsvariant met
een tiphoogte van ongeveer 180 meter, (bron: ROM 3D)
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Impressie van de dusteropstelling met een rotordiameter 140 meter. Deze impressie sluit aan bij de opstellingsvariant met
een tiphoogte van ongeveer 234 meter, (bron: ROM 3D)

Vereiste verklaring van geen bedenkingen
Aangezien er op grond van het geldende bestemmingsplan geen medewerking kan worden verleend
aan de opschaling van de windturbines is er tevens een omgevingsvergunning voor handelen in
strijd met de regels ruimtelijke ordening op grond van artikel 2.1, lid 1 sub c van de Wabo (een
afwijking van het bestemmingsplan) vereist. In het kader van de bijbehorende procedure dient de
gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen (als bedoeld in artikel 2.27 Wabo juncto artikel
6.5 Bor) af te geven met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 30 Wabo. Zonder
verklaring van geen bedenkingen kan de omgevingsvergunning niet worden verleend. Een verklaring
moet onderdeel uitmaken van de omgevingsvergunning.
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Voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen geldt dat deze verklaring enkel kan
worden verleend of geweigerd. Er kan geen sprake zijn van een gedeeltelijke verklaring. Wel kunnen
er aanvullende voorwaarden worden gesteld. De verklaring van geen bedenkingen kan op grond
van artikel 6.5 van het Besluit Omgevingsrecht (Bor) slechts worden geweigerd in het belang van een
goede ruimtelijke ordening.
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen
In de oordeelsvormende raadsvergadering van 9 mei 2018 is het raadsvoorstel over windpark
Karolinapolder besproken.
In de raadsvergadering van 31 mei 2018 heeft de gemeenteraad besloten om een ontwerp
verklaring van geen bedenkingen, als bedoeld in artikel 2.27 Wabojuncto artikel 6.5 Bor, af te geven
voor de opschaling van vier windturbines in de Karolinapolder te Dinteloord met toepassing van
artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 30 Wabo.
Ingediende zienswijzen
Tegen de ontwerp besluiten zijn meerdere zienswijzen ingediend. Meerdere zienswijzen zijn zowel
gericht tegen de ontwerp omgevingsvergunning als tegen de ontwerp verklaring van geen
bedenkingen. Er zijn ongeveer 40 zelfstandige indieners.
De zienswijzen gaan vooral over de volgende onderdelen:
de hoogte van de windturbines;
de hoogte van windturbines moet niet afhankelijk zijn van 2 oktober 2018 (najaarsronde
SDE+ subsidie);
plaats (meer) lagere turbines;
de opstelling in een cluster VS een lijn;
de windturbines komen dichter bij het dorp en woningen;
het landschap wordt aangetast;
de uitbreidingsmogelijkheden van de kern Dinteloord worden beperkt;
nadeel voor recreatiemogelijkheden;
er zijn veel zware ruimtelijke ontwikkelingen bij de kern Dinteloord;
hinder en overlast (o.a. geluid, slagschaduw, obstakelverlichting, uitzicht,
bouwwerkzaamheden);
(plan)schade;
de ligging van een aantal woningen ten opzichte van geluidscontouren;
de sociale randvoorwaarden;
natuur;
de kwaliteitsverbetering van het landschap (bijdrage van C 15.000 per megawatt die volgt uit
de structuurvisie);
er moet een milieueffectrapport worden opgesteld;
cumulatieve effecten moeten (beter) in beeld worden gebracht;
het plan voldoet niet aan de ruimtelijke structuurvisie (opschaling);
een zorgvuldige behandeling van de zienswijzen;
de invloed van de windturbines op de gezondheid van mensen;
natuurcompensatie voor het Natuur Netwerk Brabant;
procedurele aspecten.
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B. Provincie als bevoegd gezag en de rijksdoelstelling van 6000 MW wind op land in 2020
De onderstaande onderdelen zijn met name van belang als de provincie en niet de gemeente het
bevoegde gezag is voor een initiatief voor de realisatie van windenergie.
Elektriciteitswet 1998 (artikel 9e en 9fi
Op grond van de Elektriciteitswet 1998 is de provincie bevoegd gezag voor windparken van ten
minste 5 maar niet meer dan 100 MW.
Provinciale staten geven toepassing aan deze bevoegdheid (inpassingsplan) als de producent de
aanleg of uitbreiding van het windpark schríftelijk bij haar heeft gemeld en de betrokken gemeente
een aanvraag van de producent heeft afgewezen. Provinciale staten geven geen toepassing aan
deze bevoegdheid als al voldaan is aan de voor de provincie gestelde minimale realisatienorm.
Gedeputeerde staten kunnen besluiten geen gebruik te maken van de bevoegdheid, indien:
a. gezien de omvang, aard en ligging van het windpark redelijkerwijze niet valt te verwachten dat
de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of dat daaraan anderszins aanmerkelijke
voordelen zijn verbonden, of
b. is voldaan aan de voor de provincie gestelde minimum realisatienorm.
De provincie Noord-Brabant heeft haar realisatienorm nog niet gehaald.
Gemakshalve zijn hieronder de relevante artikelen uit de Elektriciteitswet 1998 opgenomen. Met
name de rode onderdelen zijn van belang.
Artikel 9e
1. Provinciale staten zijn bevoegd voor de aanleg of uitbreiding van een productie-installatie voor
opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van windenergie met een capaciteit van ten
minste 5 maar niet meer dan 100 MW, met inbegrip van de aansluiting van die installatie op een
net, gronden aan te wijzen en daarvoor een inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26. eerste lid.
van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. De gemeenteraad is voor de duur van tien járen
na de vaststelling van het inpassingsplan niet bevoegd voor die gronden een bestemmingsplan
vast te stellen.
2. Provinciale staten geven in ieder geval toepassing aan de bevoegdheid op grond van het eerste
lid indien een producent een voornemen tot de aanleg of uitbreiding van een productieinstallatie als bedoeld in het eerste lid schriftelijk bij hen heeft gemeld en de betrokken
gemeente een aanvraag van die producent tot vaststelling dan wel wijziging van een
bestemmingplan ten behoeve van de realisatie van dat voornemen heeft afgewezen. Voor het
doen van de melding en de daarbij te verstrekken gegevens kunnen provinciale staten een
formulier vaststellen.
3. Artikel 3.26. tweede en derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening is van overeenkomstige
toepassing. Artikel 3.26, vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening is niet van toepassing.
4. Indien provinciale staten toepassing geven aan de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid,
oefenen gedeputeerde staten de bevoegdheden en voeren de verplichtingen, bedoeld in artikel
3.6. eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uit en beslissen op een
aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1. eerste lid.
onder a. b. c of g. van die wet. Gedeputeerde staten zenden terstond een afschrift aan
burgemeester en wethouders van beschikkingen die zijn gegeven met toepassing van de
bevoegdheden, bedoeld in de eerste volzin.
5. Het tweede lid is niet van toepassing indien is voldaan aan de krachtens het zesde lid voor die
provincie gestelde minimum realisatienorm.
6. Bij algemene maatregel van bestuur op voordracht van Onze Minister wordt per provincie een
minimum realisatienorm vastgesteld. De voordracht voor de algemene maatregel van bestuur
8

BM1805382

wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der StatenGeneraal is overgelegd.
Artikel 9f
1. Gedeputeerde staten coördineren de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten,
aangewezen op grond van artikel 9d, eerste lid, ten behoeve van de aanleg of uitbreiding van
een productie-installatie als bedoeld in artikel 9e. eerste lid.
2. Gedeputeerde staten nemen de in het eerste lid bedoelde besluiten met uitsluiting van het in
eerste aanleg bevoegde bestuursorgaan, tenzij dit een bestuursorgaan van het Rijk is.
3. Gedeputeerde staten geven ten aanzien van de ontwerpen van de besluiten, bedoeld in het
eerste lid, gezamenlijk toepassing aan artikel 3:11, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht en voegen de kennisgevingen, bedoeld in artikel 3:12 van die wet, samen in een
kennisgeving die door hen wordt gedaan.
4. Voor zover de aanleg of de uitbreiding, bedoeld in het eerste lid, onevenredig wordt belemmerd
door bepalingen die - al dan niet krachtens de wet - bij of krachtens een regeling van een
gemeente of waterschap zijn vastgesteld, kunnen die bepalingen bij het nemen of uitvoeren van
de besluiten, bedoeld in het eerste lid, om dringende redenen buiten toepassing worden
gelaten.
5. Artikel 3.33, tweede en vierde tot en met zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening is van
overeenkomstige toepassing.
6. Gedeputeerde staten kunnen bepalen dat het eerste of tweede lid niet van toepassing is op een
productie-installatie als bedoeld in artikel 9e. eerste lid, indien:
a. in aanmerking genomen de omvang, aard en ligging van de desbetreffende productieinstallatie, redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van het eerste lid de
besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of dat daaraan anderszins aanmerkelijke
voordelen zijn verbonden, of
b. is voldaan aan de krachtens artikel 9e. zesde lid, voor die provincie gestelde minimum
realisatienorm.
Overdracht bevoegdheid door provincie
Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant heeft op 9 januari 2018
besloten om haar beslissingsbevoegdheid over te dragen aan het college van burgemeester en
wethouders.
Wordt er afwijzend besloten op de aanvraag omgevingsvergunning van innogy, dan komt de
Elektriciteitswet 1998 in relatie tot de bevoegdheid van de provincie weer in beeld.
Brief minister van Economische zaken en klimaat van 10 juli 2018
De minister van Economische zaken en klimaat heeft in een brief van 10 juli 2018 onder andere het
volgende opgenomen:
Op naar 6.000 MW wind op land
Bij sommige partijen van het Energieakkoord bestaan zorgen over de haalbaarheid van de 6.000 MW in
2020 en over de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel. Ik deel deze zorgen en verwacht
dat de 6.000 MW in 2020 niet geheel gerealiseerd zal zijn. Dat neemt niet weg dat ik me onverminderd blijf
inzetten samen met provincies, gemeenten en de andere betrokken partijen. De toegenomen
projectcapaciteit biedt perspectief.
Met de provincies heb ik afgesproken dat, in zoverre de 6.000 MW doelstelling niet tijdig gerealiseerd
wordt, het restant van de opgave verdubbeld zal worden. Deze verdubbeling zal dan gerealiseerd worden
in de periode 2021-2023. De verdubbeling boven de 6.000 MW kan bestaan uit wind op land, maar mag
ook deels met andere vormen van hernieuwbare energie gerealiseerd worden, mits deze additioneel zijn
aan het beeld van de Nationale Energieverkenning (NEV). Denk hierbij aan zon-PV en geothermie. Mocht
dit aan de orde zijn dan zal het percentage hernieuwbare energie in 2023 verder toenemen dan de
volgens de NEV 2017 verwachte 17,396. Ik ben blij met de toezegging van de provincies dat zij de eventuele
9
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restopgave zullen verdubbelen. De Borgingscommissie heeft waardering uitgesproken voor deze afspraak
met de provincies.
C- De stand van zaken met betrekking tot de behandeling van dg ingediende zienswijzen
Het is in het kader van de zorgvuldigheid van belang om de zienswijzen adequaat te behandelen.
De zienswijzen moeten inhoudelijk worden behandeld in een nota van beantwoording. De nota van
beantwoording wordt aangeboden voor uw oordeelsvormende en besluitvormende behandeling
van de verklaring van geen bedenkingen.
In dit document wordt vooruitlopend op de nota van beantwoording alvast ingegaan op een aantal
specifieke onderwerpen.
D» De stand van zaken met betrekking tot de sociale randvoorwaarden en de
samenwerkingsovereenkomst
Voor de opschaling van de windturbines is het van belang dat er uitvoering wordt gegeven aan de
door de gemeenteraad op 22 september 2016 vastgestelde sociale randvoorwaarden.
Voor windpark Karolinapolder moet er aan de hand van een aanbod van innogy een
samenwerkingsovereenkomst worden gesloten. De afspraken die volgen uit een
samenwerkingsovereenkomst zijn afdwingbaar.
Wij hebben innogy gevraagd om haar aanbod voor de sociale randvoorwaarden te updaten voor de
SDE+ subsidie voor 2019. Tot op heden heeft innogy hier nog geen gehoor aan gegeven.
E. De stand van zaken met betrekking tot de anterieure overeenkomst
Voor de economische en juridische uitvoerbaarheid van het windenergieproject is het van belang
dat er tussen de initiatiefnemer en de gemeente afspraken worden gemaakt in een anterieure
overeenkomst. Hierbij gaat het onder andere over planschade, de vereiste kwaliteitsverbetering van
het landschap van C 15.000 per MW (gemeentelijke structuurvisie) en het voorkomen, dan wel
vergoeden van schade aan de openbare voorzieningen. Op dit moment is er nog geen
overeenstemming over de anterieure overeenkomst. Wij hebben innogy gevraagd om in overleg te
gaan over de anterieure overeenkomst. Tot op heden heeft innogy hier nog geen gehoor aan
gegeven.
F-

Resultaten van het onderzoek naar onderwerpen natuur, milieueffectrapport, geluid en
slagschaduw
In het kader van de zorgvuldigheid vinden we het van belang om de door innogy aangeleverde
onderzoeken te laten controleren. De onderwerpen natuur, milieueffectrapport, geluid en
slagschaduw volgen uit de ingediende zienswijzen. Aan de Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant is gevraagd om te kijken naar deze onderwerpen in relatie tot de ingediende zienswijzen en
de conceptbeantwoording door innogy.
Natuur
Voor natuur zijn de volgende elementen van belang:
1. er moet (nader) worden ingegaan op de zeearend, rotgans, zwartkopmeeuw en de
vlieghoogten bij vleermuizen;
2. voor de ontheffing Wet natuurbescherming (soorten) is een stilstandvoorziening van belang;
3. de Omgevingsdienst Brabant-Noord beoordeeld namens de Provincie Noord-Brabant de
aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming van innogy.
Milieueffectrapport
Voor het windpark dient een m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd door het bevoegd gezag. Dit
is gebeurd. Er is geen plicht tot een milieueffectrapport.
Het te nemen besluit is een omgevingsvergunning. Er is geen sprake van een vast te stellen plan,
zoals opgenomen in kolom 3 van de bijlage van het Besluit m.e.r.. Dat betekent dat er geen sprake is
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van een kaderstellend plan voor een later te nemen m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit en er dus
geen sprake is van een planm.e.r.-plicht. De omgevingsvergunning strijdig gebruik (met toepassing
van artikel 2.12, eerste lid, onder a onder 30, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is bij
de begripsbepaling in het Besluit m.e.r. expliciet uitgesloten als planvorm als bedoeld in artikel 3.1
van de Wro.
Geluid
Er moet aan de wettelijke voorschriften worden voldaan. Mogelijk moeten er mitigerende
maatregelen worden getroffen. Dit is reeds opgenomen in het onderzoek,
innogy heeft het digitale rekenmodel behorende bij het onderzoek niet beschikbaar gesteld.
Hierdoor heeft de omgevingsdienst het akoestisch rapport niet inhoudelijk kunnen beoordelen.
Slagschaduw
Uit het slagschaduwonderzoek blijkt dat de windturbines moeten worden voorzien van een
stilstandvoorziening. Hierbij moet worden voldaan aan het Activiteitenbesluit en de
Activiteitenregeling. Maatwerkvoorschriften zijn mogelijk als gemotiveerd wordt dat er zonder
maatwerk geen sprake is van 'niet toereikend voorkomen of beperken van slagschaduw of
schittering'.
Conclusie voor de beantwoording van de zienswijzen
De beantwoording van de zienswijzen moeten vanwege het bovenstaande op meerdere punten
worden aangepast. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft hiervoor een voorzet
gedaan.
G- Resultaten van het onderzoek naar de economische uitvoerbaarheid van windturbines
lager dan 150 meter tiphoogte
Het onderwerp economische uitvoerbaarheid van windturbines lager dan 150 meter tiphoogte volgt
uit de zienswijzen. Aan Pondera Consult is door de gemeente gevraagd om een second opinion uit
te voeren. Bij het uitvoeren van het onderzoek is ook rekening gehouden met de type windturbines
die genoemd zijn in de beeldvormende raadsvergadering van 29 oktober 2018. Pondera Consult
heeft het onderzoek zelfstandig uitgevoerd. Er heeft geen overleg plaatsgevonden met innogy.
Het complete onderzoek van Pondera Consult (7 november 2018) is als bijlage bijgesloten. Wij
adviseren u om dit rapport in zijn geheel door te nemen. Hieronder zijn enkel de resultaten
opgenomen. Deze tekst volgt uit het onderzoek.
Resultaten

De resultaten op basis van een P90 energieproductie verwachting tonen in het base case scenario een
NCW boven 0 voor de windturbinetypes GE2.75 en de GE3.2. Dit zijn turbines met een relatiefgrote
rotordiameter (120 en 130 meter respectievelijk) ten opzichte van bestaande turbines in de omgeving.
Deze resultaten betekenen dat projecten met deze windturbinetypes, op basis van de in het base case
scenario gehanteerde parameters en aannames, strikt genomen als economisch haalbaar beschouwd
kunnen worden. De GE2.75 voldoet echter niet aan het criterium van minimaal 3 MW per windturbine. Dit
is de ondergrens in vermogen per windturbine dat benodigd is om een windpark van minimaal 12 MW te
kunnen realiseren. Bij opschaling van het windpark Karolinadijk is namelijk 12 MW ais ondergrens gesteld
in een afspraak tussen de gemeente en de provincie Noord Brabant. Hierdoor blijft de GE met een
vermogen van 3.2 MW over.
Vervolgens resteert de vraag of het waarschijnlijk is dat een projectontwikkelaar geïnteresseerd zal zijn in
het ontwikkelen van windturbines op deze locatie met een tiphoogte onder de 150 meter. Een
projectontwikkelaar zal daarvoor een risicoanalyse uitvoeren. Hieronder lichten we de belangrijkste risico's
toe die wij zien voor de ontwikkeling van windturbines met dergelijke afmetingen.
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Een nadere gevoeligheidsanalyse (zie tabel 3) laat zien dat bij hogere investeringskosten (+10 CAPEX) of het
wegvallen van inkomsten uit GvO's2 de NCW onder 0 kan uitkomen. Dit kan door een ontwikkelaar of
financier als een belangrijk risico worden beschouwd en als mogelijke reden om niet voor deze variant te
kiezen.
De andere vier onderzochte windturbinetypen op deze tiphoogte hebben op basis van de P90 base case al
een NCW onder 0. Wij verwachten dat een ontwikkelaar ook de NCW van meerdere fabrikanten met
windturbines op deze tiphoogte met elkaar zal vergelijken. Naast een grote gevoeligheid in de
haalbaarheid, zal het feit dat op basis van de business case modellen er slechts één fabrikant een mogelijk
haalbare base case scenario laat zien, voor veel ontwikkelaars een reden kunnen zijn om te kiezen voor
een hogere tiphoogte. Hierin wordt namelijk meer zekerheid in economische haalbaarheid verwacht voor
verschillende windturbinetypes bij meerdere fabrikanten.
Gezien de gevoeligheid in de business case verwachten wij dat de meeste ontwikkelaars op deze locatie
zullen afzien van het ontwikkelen van een project met windturbines lager dan 150 meter tiphoogte.
H. Resultaten van het onderzoek naar de optimalisatiemogelijkheden voor het aantal MW
opgesteld vermogen en voor het aantal MWh
Het onderwerp optimalisatiemogelijkheden voor het aantal MW opgesteld vermogen en voor het
aantal MWh volgt uit de zienswijzen. Aan Pondera Consult is door de gemeente gevraagd om een
second opinion uit te voeren. Pondera Consult heeft het onderzoek zelfstandig uitgevoerd. Er heeft
geen overleg plaatsgevonden met innogy.
Het complete onderzoek van Pondera Consult (14 november 2018) is als bijlage bijgesloten. Uit het
onderzoek blijkt dat er bij windturbines met de tiphoogtes tussen de 180 en ongeveer 200 meter
optimalisatiemogelijkheden zijn, zowel voor het aantal MW opgesteld vermogen als voor het aantal
MWh.
I. Visualisaties
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen heeft innogy op 22 augustus 2018 nog een aantal
visualisaties aangeleverd. De door innogy aangeboden informatie is hieronder opgenomen.
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is geconstateerd dat het wenselijk is om de
landschappelijke effecten van de opschaling van windpark Karolinapolder middels visualisaties inzichtelijk
te maken. Deze visualisaties kunnen beschouwd worden als een visuele aanvulling van paragraaf 2.2.3
van de ruimtelijke onderbouwing, waarin de landschappelijke effecten en inpassing van de opschaling van
het windpark met name beschreven zijn.
De gemaakte visualisaties zijn afkomstig uit een 3D-model van het plangebied en de omgeving, dat eerder
gebruikt is tijdens de twee informatieavonden die ten behoeve van het project zijn georganiseerd. Met dit
model kan vanuit iedere willekeurige locatie rondom het plangebied een visualisatie worden gemaakt voor
de huidige en toekomstige situatie. Deze flexibiliteit heeft wel tot gevolg dat bestaande bebouwing alleen
als een grijs, blokvormig volume wordt weergegeven in de visualisaties. De voetprint en hoogte van deze
volumes correspondeert met die van de bestaande bebouwing, Dit resulteert in enigszins abstracte
visualisaties, die echter qua maatvoering van de bebouwing (en andere objecten) één op één
corresponderen met de bestaande situatie.
De navolgende visualisaties zijn gemaakt vanuit twee gezichtspunten:
1.
2.

De kruising van de Westvoorstraat en de Stoofdijk, ter hoogte van de Westvoorstraat 2;
Op de Stoofdijk, net buiten de bebouwde kom van Dinteloord, ter hoogte van nummer 96.

Voor beide gezichtspunten worden achtereenvolgens visualisatie van de volgende situaties getoond:
a.

De bestaande situatie c.q. het bestaande windpark;
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b.
c.

De toekomstige situatie voor een windpark c.q. windturbines met een tip hoogte van 210 meter;
De toekomstige situatie voor een windpark c.q. windturbines met een tip hoogte van 234 meter.

Figuur 1
1a

Figuur 2
1b
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Figuur 3
1c

Figuur 4
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Figuur 5

Figuur 6

2c
J.

De ondersteuningsverklaringen tegen de voorgenomen opschaling van de windturbines
uitwerking van verschillende varianten
Op maandag 29 oktober 2018 vond de beeldvormende raadsvergadering plaats over de aanvraag
van de omgevingsvergunning voor de opschaling van de windturbines aan de Karolinadijk. De
actiegroep 'Dinteloord tegen MEGAmolens' heeft tijdens deze vergadering aan de plaatsvervangend
voorzitter van de gemeenteraad, de heer Weerdenburg, bijna 1000 ondersteuningsverklaringen
aangeboden tegen de voorgenomen opschaling van de windturbines.

15

BM1805382

Aanleveren van aanvullende informatie
Mocht er na het aanbieden van dit opiniërende voorstel nog nieuwe relevante informatie bekend
worden, dan bieden wij u alsnog aanvullende stukken aan.
K- Overzicht van verschillen tussen vier windturbines lager dan 150 meter tiphoogte 8, vier
windturbines in een clusteropstelling met een minimale tiphoogte van 180 meter en een
maximale tiphoogte van 234 meter
Het overzicht geeft inzicht in meerdere belangrijke onderdelen en is gebaseerd op de beschikbare
informatie.
Onderwerp

Vier windturbines laser dan 150
meter tiphoogte

Conform de aanvraag
omgevingsvergunning van innogy

Nee
Wat past ook niet binnen de grenzen
van de aanvraag?
Andere locatie;
lijnopstelling;
minder of meer dan vier
windturbines. Meer dan vier
windturbines voldoet ook niet
aan de structuurvisie;
windturbines hoger dan 234
meter tiphoogte en lager dan
180 meter tiphoogte.

uitgevoerde onderzoeken (o.a.
natuur, geluid, slagschaduw)
Is de voorjaarsronde 2019 voor de
SDE+ subsidie haalbaar?
Economische uitvoerbaarheid

Obstakelverlichting

Nee, de onderzoeken zijn niet
uitgevoerd.
Nee
Pondera Consult verwacht gezien de
gevoeligheid in de businesscase dat de
meeste ontwikkelaars op deze locatie
zullen afzien van het ontwikkelen van
een project met windturbines lager dan
150 meter tiphoogte.
Nee

Vier windturbines in een
clusteroDstelline met een
minimale tiohooste van 180 meter
en een maximale tiohooste van
234 meter
Ja, de aanvraag gaat uit van vier
windturbines in een clusteropstelling met
een minimale tiphoogte van 180 meter en
een maximale tiphoogte van 234 meter.
Wat past ook niet binnen de grenzen van
de aanvraag?
Andere locatie;
lijnopstelling;
minder of meer dan vier
windturbines. Meer dan vier
windturbines voldoet ook niet
aan de structuurvisie;
windturbines hoger dan 234
meter tiphoogte en lager dan 180
meter tiphoogte.
Ja, de onderzoeken zijn uitgevoerd voor
de worstcase scenario's.
Ja, mits innogy ook meewerkt en
samenwerkt.

Ja

Ja, vanwege de huidige regelgeving.
Met innogy is eerder gesproken over het
onderstaande. Hierover moeten nog
nadere afspraken worden gemaakt.
De obstakelverlichting wordt door
meerdere belanghebbenden als hinderlijk
ervaren. Indien er nieuwe technologie
beschikbaar en uitvoerbaar is voor dit
windpark,
waardoor er een andere vorm of geen
obstakelverlichting meer nodig is, wordt
de obstakelverlichting
niet toegepast of wordt de nieuwe
technologie ingebouwd.
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Maatschappelijk draagvlak

Ja
Voor de (voormalige) regiegroep is een
goede invulling van de sociale
randvoorwaarden van belang bij de
realisatie van windturbines.

Landschapsbeleving

Uiterlijke verschijning

Opgesteld vermogen van het
windpark in MW
Productiecapaciteit in MWh van
het windpark
Ruimte voor sociale
randvoorwaarden

Bevoegd gezag

De beleving van aantasting van het
landschap is bij een lagere windturbine
voor veel mensen minder groot.
Pondera Consult heeft in het kader van
het onderzoek naar de economische
uitvoerbaarheid van windturbines lager
dan 150 meter tiphoogte meerdere
windturbinetypes onderzocht. De
windturbinetypes die in het onderzoek
het beste scoren (GE2.75 en GE3.2)
wijken qua uiterlijke verschijning af van
de gebruikelijke verhoudingen bij
windturbines. De ashoogte wordt lager
en de rotordiameter wordt groter dan
gebruikelijk.

Dinteloord tegen MEGAmolens heeft
bijna 1000 ondersteuningsverklaringen
aangeboden tegen de voorgenomen
opschaling van de windturbines.
Dinteloord tegen MEGAmolens is tegen
windturbines hoger dan 150 meter
tiphoogte.
Voor de (voormalige) regiegroep is een
goede invulling van de sociale
randvoorwaarden van belang bij de
realisatie van windturbines.
Er is gedurende het proces niet gebleken
van draagvlak voor windturbines met een
tiphoogte van 234 meter.
De beleving van aantasting van het
landschap is bij een hogere windturbine
voor veel mensen groter.
Er is sprake van de gebruikelijke
verhoudingen bij windturbines.

Zie de afbeelding onder dit overzicht.
Minder groot.

Groter

Minder groot.

Groter

Geen tot beperkt. Dit blijkt eveneens uit
het onderzoek van Pondera Consult.

Ja. Onder dit overzicht wordt in het kort
inzicht gegeven in het oude aanbod voor
de sociale randvoorwaarden, innogy heeft
dit aanbod, ondanks ons verzoek, nog
niet geüpdate.
Gemeente is bevoegd gezag voor de
ingediende aanvraag omgevings
vergunning.

Na een weigering van de aanvraag
omgevingsvergunning, kan innogy de
provincie verzoeken om gebruik te
maken van haar bevoegdheden om een
inpassingsplan vast te stellen. Gezien de
wetgeving moet de provincie naar
verwachting gebruik maken van haar
bevoegdheden.
Als innogy de aanvraag omgevings
vergunning intrekt, omdat innogy zelf
een ander initiatief wil ontwikkelen, dan
is de situatie anders.
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Afbeelding uiterlijke verschijning windturbines lager dan 150 meter tiphoogte
Windturbine met gebruikelijke verhoudingen (links) in vergelijking met de GE3.2 (rechts)
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Overzicht 'oude' aanbod sociale randvoorwaarden
innogy heeft eerder een aanbod gedaan voor de sociale randvoorwaarden. Dit aanbod moet nog
worden geüpdate. Hieronder is in het kort het eerdere aanbod weergegeven.
A. Via winddelen kan er worden geparticipeerd in de dorpsmolen.
B. Vanuit de dorpsmolen komt een eenmalige bijdrage voor een transitiefonds voor de
sociale randvoorwaarden beschikbaar.
O

Inkomsten Stichting Wind Steenbergen*

0
innogy

Windturbine
Max tip hoogte

MW

~ GWh

PerWT

PerWT

SDE

2017

2018

2019**

2019**

7,5 c/kwh

6,4 c/kwh (-1596)

5,92 c/kwh (-7,596)

5,44 c/kwh (1596)

150 m

2,5-3

7,7

180 m

2,5-3

9,0

210 m

3,5-4,5

15,7

235 m

3,5-4,5

17,0

C 0,67 mio

C 2,8 mio

C - 0,01 mio

C - 0,4 mio

C - 0,7 mio

C 0,3 mio

C - 0,2 mio

C - 0,5 mio

C 1,7 mio

C0,74 mio

C 0,44 mio

C 2,1 mio

C 1,1 mio

C 0,50 mio

* Uitgaande van een park van 4 turbines inclusief windcentrale model. Getallen lijn gebaseerd op NBO leveranciers en daarmee indicatief. Aan deze getallen
kunnen geen rechten ontleend worden
•* Prognose SDE+ 2019

C.

Er wordt C 0,50 per geproduceerd Megawattuur uit alle vier de windturbines ter
beschikking gesteld voor het aanjagen van de lokale energietransitie (conform NWEA
gedragscode) binnen de directe omgeving van de windmolens. Op deze bijdrage wordt
de bijdrage voor de kwaliteitsverbetering van het landschap van C 15.000 per megawatt
opgesteld vermogen in mindering gebracht.
D. Bezien in hoeverre bovengenoemde bijdragen ook kunnen worden ingezet voor het
mitigeren van overlast middels bovenwettelijke mitigatie (bijvoorbeeld voor
slagschaduw, geluid en obstakelverlichting).

4.
Middelen
Belangrijke onderwerpen voor deze paragraaf zijn de samenwerkingsovereenkomst voor de sociale
randvoorwaarden en de anterieure overeenkomst. Over deze twee onderdelen is nog geen
overeenstemming met innogy. Daarnaast geldt de legesverordening voor de aanvraag
omgevingsvergunning.
5.
Risico's
- Op het moment dat de aanvraag omgevingvergunning wordt geweigerd, kan innogy de provincie
verzoeken om gebruikt te maken van haar bevoegdheden om een inpassingsplan vast te stellen. Dit
risico is reeds uitgewerkt bij 3. Overwegingen' onder 'B. Provincie als bevoegd gezag en de
rijksdoelstelling van 6000 MW wind op land in 2020'. Let eveneens op de ínhoud van de brief van de
minister van Economische zaken en klimaat van 10 juli 2018. Hierbij gaat het met name over de
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afspraak met de provincies om de niet tijdig gerealiseerde opgave voor de 6.000 MW doelstelling te
verdubbelen;
- de besluitvorming dient zorgvuldig (maatschappelijk, juridisch en procesmatig) te gebeuren. Het
snel doorlopen van een proces draagt hier niet aan bij;
- tegen een besluit over de aanvraag omgevingsvergunning staat de mogelijkheid van beroep en
hoger beroep open.
6.
Communicatie/Aanpak
innogy, de provincie, de indieners van zienswijzen en de deelnemers aan de beeldvormende
raadsvergadering worden op de hoogte gebracht van de opiniërende behandeling in de
oordeelsvormende raadsvergadering op 3 december 2018. Daarnaast wordt de raadsvergadering
aangekondigd op social media en wordt er een persbericht verstuurd.
Bij het vervolgtraject (voor de stappen na de opiniërende behandeling) hanteren wij een soortgelijke
aanpak.
7.
Voorstel
In dit discussiestuk zijn meerdere onderwerpen opgenomen die van belang zijn voor de
besluitvorming over de opschaling van de windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord. Middels
de opiniërende behandeling kunt u input aan het college geven. Bij het vervolgtraject zal het college
van burgemeester en wethouders een afweging maken over uw input.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenberg!
de loco-secretaris,
de burgemeester,

de Korte, MCM

lelt, MBA
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