REGIEGROEP WINDPARK KAROLINAPOLDER
Onderbouwing van het advies dat de regiegroep Windpark Karolinapolder aan de gemeente
Steenbergen heeft afgegeven:
De feiten:













Op 13 oktober 2011 heeft de gemeente Steenbergen, in het kader van het regiobod
realisatie windenergie ingestemd, met de bouw van windmolens bij het AFC én met
de opschaling van de windmolens aan de Karolinadijk.
In de ruimtelijke structuurvisie van 31 mei 2012 is dit uitgangspunt ook formeel
vastgelegd. Citaat uit deze ruimtelijke structuurvisie: “De gemeente streeft naar de
ontwikkeling van een zo hoog mogelijk vermogen ( in megawatts) met zo weinig
mogelijk windturbines”.
Op 22 september 2016 heeft de gemeenteraad ten aanzien van de opschaling sociale
randvoorwaarden opgesteld.
De provincie is ten aanzien van windmolens het bevoegd gezag. In een brief van 11
januari 2018 heeft de provincie het bevoegd gezag inzake de opschaling van het
windpark Karolinadijk overgedragen aan de gemeente. Hierdoor komt de
bevoegdheid voor het wijzigen van het bestemmingsplan en het afgeven van de
omgevingsvergunning bij de gemeente te liggen. Dit besluit kan de provincie, om
haar moverende redenen, te allen tijde herroepen. Vertraging of uitstel in de
besluitvorming kan al reden zijn het bevoegd gezag weer op te eisen.
Op initiatief van de gemeente is er in de zomer van 2017 een klankbordgroep
opgericht. De klankbordgroep bestaat uit direct omwonenden en andere
belanghebbenden. Vanuit de klankbordgroep is er een regiegroep gevormd. Deze
groep heeft zich uitgebreid geïnformeerd over alle technische en juridische aspecten
én over de meest wenselijke invulling van de sociale randvoorwaarden.
Klankbord- en regiegroep is te verstaan gegeven dat de laagste molen die Innogy nog
bereid is te bouwen 180 meter is. Lagere molens zouden niet meer commercieel
haalbaar zijn.
De regiegroep is, na uitvoerig beraad, tot een advies gekomen dat ook door de
overgrote meerderheid van de klankbordgroep zonder ook maar één enkele
tegenstem is overgenomen.

Het advies:












De regiegroep is geen voorstander van de opschaling van de windmolens.
Gelet op bovenvermelde feiten is de regiegroep echter tot de conclusie gekomen dat
het besluit over de opschaling feitelijk al in het verleden is genomen en dat de
omwonenden voor een voldongen feit zijn komen te staan en dat het daarom geen
zin zou hebben te proberen de genomen besluiten terug te draaien.(de provincie zal
dit niet toelaten, gelet op de inhoud van de Crisis- en Herstelwet en de
Electriciteitswet).
Daarom is met de rug tegen de muur besloten de opschaling te accepteren, maar
dan wel met een optimale invulling van de sociale randvoorwaarden.
Wij hebben lang gediscussieerd over de wenselijke hoogte van de molens. Uit 3Dpresentaties is ons duidelijk geworden dat het verschil tussen 180 meter en 210
meter “relatief” gering is als het gaat over horizonvervuiling en overlast.
Het opbrengst van een windmolen van 210 meter is wel significant hoger dan van
een molen van 180 meter. De bijdrage aan het sociaalfonds en energietransitie kan
daardoor ook beduidend hoger zijn: maar liefst 3 maal zo hoog als de totale
beraamde planschade!
Op grond hiervan hebben wij geadviseerd om molens van 210 meter te bouwen
omdat daarmee de meest optimale invulling van de sociale randvoorwaarden en
energie transitiemogelijk wordt gemaakt.
Nogmaals, wij als regie- en klankbord groep zijn absoluut niet voor gigantische
windmolens in onze “achtertuinen”. Wij zien ons geplaatst voor een voldongen feit
en zien het daarom als onze plicht om de grote overlast voor de directe omgeving tot
een minimum te beperken en zo maximaal mogelijk te compenseren.

