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Aan de Raad,
Inleiding
Het is bij u bekend dat innogy Windpower Netherlands B.V. (hierna innogy), het voornemen heeft om de 
vier bestaande windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord op te schalen. Dit project is bekend onder 
de naam windpark Karolinapolder.

In het raadsvoorstel van mei 2018 hebben wij u geïnformeerd over de procedure en het streven om u in 
september 2018 een raadsvoorstel voor de behandeling van de verklaring van geen bedenkingen aan te 
bieden. Gedurende het proces is gebleken dat het bovengenoemde streven niet zorgvuldig kan worden 
uitgevoerd. Gezien de zorgvuldigheid hebben wij besloten om u geen voorstel aan te bieden voor de 
raadsbehandeling in september 2018. Het college van burgemeester en wethouders is zich ervan bewust 
dat de najaarsronde 2018 voor de SDE+ subsidie niet kan worden gehaald voor windpark Karolinapolder, 
maar kiest voor maatschappelijke zorgvuldigheid boven het financiële aspect.

Uitvoering van het regiobod en de gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie
De Regio West-Brabant heeft in de brief van 13 oktober 2011 een bod gedaan aan de provincie 
Noord-Brabant voor de realisatie van windenergie. Dit regionale bod is gedaan om een bijdrage te leveren 
aan de duurzaamheidsdoelstelling voor 2020. In het regiobod is ook het aandeel voor de gemeente 
Steenbergen opgenomen.

Ons aandeel is daarnaast vastgelegd in de gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie (vastgesteld door de 
gemeenteraad op 31 mei 2012). Hierbij gaat het over de realisatie van windenergie op het Agro S Food 
Cluster Nieuw Prinsenland en de opschaling van de vier windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord.

De provincie verlangt dat het opgestelde vermogen voor de opschaling van de windturbines minimaal 12 
MW is.

De aanvraag omgevingsvergunning
Op 5 februari 2018 heeft innogy een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van 
Windpark Karolinapolder. Hierbij gaat het om de opschaling van de bestaande windturbines aan de 
Karolinadijk in 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. In de aanvraag 
is gewerkt met een bandbreedte voor de minimale (180 meter tiphoogte) en maximale hoogte (234 meter 
tiphoogte).

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen
In de raadsvergadering van 31 mei 2018 heeft u besloten om een ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen af te geven voor de opschaling van vier windturbines in de Karolinapolder in Dinteloord.



Ontwerpbesluit is in procedure gebracht
De ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen hebben van 
donderdag 7 juni 2018 tot en met donderdag 19 juli 2018 ter inzage gelegen. Iedereen is in de 
gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Tegen de ontwerpbesluiten 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.

Zorgvuldigheid boven snelheid
Wij vinden het belangrijk om voor de besluitvorming over het windpark een zorgvuldig proces te 
doorlopen, zowel vanuit procesmatig, juridisch als maatschappelijk oogpunt. Hieronder vindt u een aantal 
redenen waarom dit nu onvoldoende is.

Een adequate behandeling van de ingediende zienswijzen vergt tijd; 
innogy heeft het vereiste natuuronderzoek nog niet opgeleverd;
Er is nog geen overeenstemming over de anterieure overeenkomst, waarbinnen onder ander 
afspraken over planschade en de vereiste kwaliteitsverbetering van het landschap moeten 
worden gemaakt. Dit is van belang voor de economische en juridische uitvoerbaarheid van het 
plan;
Er is nog geen overeenstemming over de samenwerkingsovereenkomst voor de sociale 
randvoorwaarden;
Voor de zorgvuldigheid is het van belang dat de gemeente op verschillende onderdelen advies 
inwint bij onafhankelijk adviseurs;
Het voorbereiden van de vereiste raadsstukken en collegebesluiten heeft vervolgens ook tijd 
nodig.

Aangepast proces
Als onderdeel van een zorgvuldig proces willen wij u voorstellen om het onderwerp windpark 
Karolinapolder eerst opiniërend en op een later moment besluitvormend te behandelen. Uw input vanuit 
de opiniërende behandeling biedt de basis voor het vervolgproces.

innogy, de provincie, de regiegroep (waaronder de dorpsraad) en de indieners van zienswijzen stellen wij 
op de hoogte van het aangepaste proces.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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