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Onderwerp 

Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning ‘Windpark Karolinapolder’ 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

De ontwerp-omgevingsvergunning ‘Windpark Karolinapolder‘ ligt tot en met 18 

juli 2018 ter inzage. Op grond van artikel 3.8, van de Wet ruimtelijke ordening, 

dienen wij hierbij zienswijzen in tegen deze omgevingsvergunning. 

 

Planbeschrijving 

Het ontwerp voorziet in de opschaling, vervanging en verplaatsing van 4 

verouderde windturbines door 4 nieuwe winturbines in de Karolinapolder bij 

Dinteloord. 

Daarbij wordt voorzien in een vermogenstoename van 2,4 Megawatt naar 

minimaal 12 Megawatt en maximaal 24 Megawatt. 

Het plangebied is in de Verordening ruimte aangemerkt als groenblauwe mantel 

en heeft tevens de aanduiding ‘zoekgebied voor windturbines’.  

 

Vooroverleg 

Bij brief van 4 april 2018, kenmerk C2222731/4331620, heeft ons Cluster 

Ruimte gereageerd op het voorontwerp. Deze brief en uw reactie hierop liggen 

mede aan onze zienswijze ten grondslag.  

 

Provinciaal beleidskader 

Het provinciaal ruimtelijk beleid is vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke 

Ordening. De te beschermen provinciaal ruimtelijke belangen zijn vertaald in de 

Verordening ruimte Noord-Brabant zoals deze luidt per 15 juli 2017 (hierna 

aangehaald als Verordening). In onze reactie baseren wij ons op deze 

documenten die zijn te raadplegen via www.brabant.nl > onderwerpen > 

ruimte. 
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Provinciale belangen 

In de Verordening zijn voorschriften opgenomen voor de borging en 

bescherming van de provinciale belangen. Deze provinciale belangen zijn 

onderverdeeld in algemene regels, structuren, aanduidingen en rechtstreeks 

werkende regels. 

Vanuit ons voorgestane energiebeleid onderschrijven wij de beoogde toename 

van vermogen en daarmee de voorgenomen planontwikkeling. Ten aanzien van 

het bij de ontwikkeling betrokken aspect van natuurcompensatie zijn wij van 

mening dat het plan nog niet geheel voldoet aan de Verordening. In deze 

zienswijze gaan wij hier nader op in. 

 

Natuurcompensatie 

In het kader van het vooroverleg is geconstateerd dat de windturbines zijn 

gesitueerd buiten het Natuur Netwerk Brabant (NBB). 

Tevens is opgemerkt dat in verband met de ligging nabij het NNB het van 

belang is om te weten wat de afstand tot het NNB is, zodat bepaald kan 

worden in welke mate er sprake is van externe werking op het NNB cq. en in 

welke mate er sprake is van geluidsbelasting op het NNB. 

Uit de stukken, welke bij onderhavige ontwerp-omgevingsvergunning zijn 

toegevoegd, blijkt dat als de ‘maximale’ opstellingsvariant wordt vergeleken met 

het bestaande windpark, er geen sprake is van een toename van de 

geluidcontour (oppervlakte 52 dB Lden contour over NNB - 86.663 m2 

bestaand versus  81.584 m2 nieuw).  

Tevens wordt geconcludeerd dat, daar waar al geluidsverstoring is boven de 

drempelwaarde van Lden 52en waar vanuit een nieuwe geluidsbron verstoring 

bijkomt, geen compensatie hoeft te worden uitgevoerd. 

Vervolgens wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van een toename van het 

areaal waarbij de geluidbelasting boven de drempelwaarde van 52 Lden 52 

uitkomt. 

 

Wij merken hierover het volgende op. 

In voorliggend plan is geen sprake van een situatie zoals hierboven is 

aangegeven. Onderhavig plan voorziet in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling 

waarbij de bestaande 4 verouderde windturbines uit 1998 worden vervangen 

en er 4 nieuwe windturbines voor in de plaats komen. 

In die zin is er weliswaar geen sprake van toename van geluid ten opzichte van 

de bestaande situatie, maar dient er in het kader van dit plan een afzonderlijke 

afweging te worden gemaakt ten aanzien van de externe werking op het NNB 

en onderbouwd te worden in welke mate financieel of fysiek gecompenseerd 

dient te worden als gevolg van verstoring van het NNB (externe werking). 

De ruimtelijke onderbouwing dient op dit onderdeel aangevuld te worden op 

grond van artikel 5.6 van de Verordening. 
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Borging   

Indien er financieel gecompenseerd wordt, dient namens de gemeente schriftelijk 

aangegeven te worden wie de initiatiefnemer is, die de financiële compensatie 

voor zijn rekening neemt. 

Daarin dient de naam en de adresgegevens van de initiatiefnemer te worden 

vermeld als ook de hoogte van het te compenseren bedrag en eventueel het 

kenmerk dat in de nota van de provincie moet worden opgenomen. 

Tevens dient hierin bevestigd te worden dat de financiële compensatie zal 

worden betaald binnen 6 weken na vaststelling van de omgevingsvergunning. 

 

Conclusie 

Wij dringen er op aan om het ontwerp op genoemde punten aan te vullen en 

het plan gewijzigd vast te stellen. 

 

Wij gaan er van uit dat onze zienswijzen voldoende duidelijk uiteengezet zijn. 

Indien er van uw zijde nog onduidelijkheden of vragen zijn, dan willen wij deze 

graag nader toelichten. 

 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

P.M.A. van Beek, 

projectleider uitvoering Wet RO 

 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 

 


