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Intentieovereenkomst uitwerking sociale randvoorwaarden project vernieuwen/opschalen 
bestaande windmolens Karolinadijk in Dinteloord, gemeente Steenbergen. 

» De besloten vennootschap, innogy Windpower Netherlands BV gevestigd te 5211AK 's-
Hertogenbosch aan het Willemsplein 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel onder nummer 16065082, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
heer J.W.Th. Boorsma en de heer S. Tulp , hierna ook aangeduid als innogy; en 

« De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Steenbergen, gevestigd aan Buiten de Veste 1 
(4652 GA) te Steenbergen (NB), te dezen ingevolge artikel 171 Gemeentewet 
vertegenwoordigd door de heer R.P. van den Belt MBA, burgemeester van de gemeente 
Steenbergen, en handelend ter ui tvoer ing van het besluit van burgemeester en 
wethouders van 19 december 2017, hierna ook aangeduid als 'de Gemeente ' . 

Indien een partij in het algemeen wordt bedoeld, wordt deze aangeduid als partij of, indien als 
partijen gezamenlijk worden bedoeld als partijen. 

Overwegende: 
I. innogy is ontwikkelaar en exploitant van vier (4) bestaande windturbines aan de Karolinadijk 

te Dinteloord, gemeente Steenbergen, innogy heeft grondpositie-contracten gesloten met 
grondeigenaren in het gebied die het mogelijk maken de bestaande windturbines te 
vervangen door vier (4) nieuwe windturbines ("de Windturbines") ter vervanging van 
eerdergenoemde windturbines ("Repowering") in een nieuw te realiseren windpark 
(Windpark). 

II. innogy als initiatiefnemer voor het vernieuwen van het Windpark is voornemens de 
Gemeente te verzoeken hiertoe de benodigde ruimtelijke procedures in werking te stellen en 
haar medewerking te verlenen bij de totstandkoming van de benodigde bestuursrechtelijke 
besluitvorming. 

III. Bij schrijven van 13 oktober 2011 heeft de regio West-Brabant, naar aanleiding van een 
verzoek van de provincie Noord-Brabant, gezocht naar locaties voor de plaatsing van 
windturbines ter uitvoering van de nationale Structuurvisie Wind op Land, aan Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant het 'Aanbod windenergie West-Brabant' gedaan (bijlage 1), hierna 
ook aangeduid als 'het regionale bod'. 

IV. In dit aanbod is voorzien in opschaling van de 4 windturbines aan de Karolinadijk in 
Dinteloord, (aantal MW extra: 21,6). Opschaling is afhankelijk van meer turbines en/of groter 
vermogen turbines. 

V. In de gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie, vastgesteld door de gemeenteraad op 31 mei 
2012, is het aandeel van de gemeente Steenbergen in het regionale aanbod verankerd. 

VI. De Provincie Noord-Brabant houdt Steenbergen aan de minimale prestatieverplichting in 
relatie tot het regionale bod van 9,6 MW extra ten opzichte van de huidige windturbines 
(nu: 4 x 0 , 6 MW). 

VII. De gemeente heeft bij raadsbesluit van 22 september 2016 besloten de volgende sociale 
randvoorwaarden voor realisatie van zon-, wind- en bio-energieprojecten en opschaling 
bestaande bouwwerken, vast te stellen: 

a. De Trias Energetica is uitgangspunt; 
b. De projecten moeten bijdragen aan de bewustwording van eigen mogelijkheden tot 

energiereductie en tot zelf produceren van duurzame energie en op die manier 
bijdragen aan een vitale samenleving; 

c. Bij voorkeur worden projecten ontwikkeld op basis van een gemeenschappelijke 
benadering van ondernemers, overheid, inwoners, onderwijs en onderzoek; 

Partijen: 
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d. Een project moet bijdragen aan het inzicht dat het doel (in 2040 een energie-

neutrale gemeente Steenbergen) beter en eerder bereikt kan worden door ruimte te 
bieden aan lokale initiatieven en bedrijven; 

e. Het project rust op het principe dat een deel van de opbrengst wordt geïnvesteerd in 
lokale energiebesparing en- productie; 

f. De aanpak is gebaseerd op vertrouwen en herkenbaarheid door bij te dragen aan de 
lokale gemeenschap in de vorm van energiebesparing en energieproductie per kern; 

g. De aanpak is gebaseerd op een transparante en langjarige samenwerking met 
inwoners en bedrijven waar iedereen voordeel bij heeft. 

innogy is, onder voorwaarden genoemd in deze overeenkomst, bereid aan de uitwerking van 
voornoemde sociale randvoorwaarden mee te werken. 
partijen wensen de intenties voor uitwerking hiervan in deze overeenkomst vast te leggen, 
met als doel de intentieafspraken zo snel als mogelijk omgezet te hebben in een 
samenwerkingsovereenkomst tussen partijen. 

overeen: 
Invulling sociale randvoorwaarden 
Indien het mogelijk is vier (4) windmolens met een t iphoogte van minimaal 180 meter te 
plaatsen dan is innogy bereid één (1) van deze windmolens als 'dorpsmolen' aan te merken. 
Hetgeen betekent dat omwonenden, inwoners en andere verbruikers van energie kunnen 
participeren in de exploitatie van de windmolen (de Dorpsmolen) en eventuele revenuen 
collectief ter beschikking komen ter investering in de energietransitie opgave (van de kern 
Dinteloord). 
Ter goede invulling van dit uitgesproken aanbod wordt door innogy onderzocht of dit via het 
concept van Winddelen® zoals dat al succesvol wordt toegepast door de Windcentrale B.V. 
kan plaatsvinden. De overige drie (3) windturbines zullen door (of namens) innogy worden 
gerealiseerd en geëxploiteerd (innogy 's Windturbines). 
innogy is tevens bereid - na realisatie - vanuit haar deel C 0,50 per geproduceerde 
Megawattuur (geproduceerd door innogy's Windturbines) ter beschikking te stellen voor het 
aanjagen van de lokale energietransitie (conform NWEA gedragscode) binnen de directe 
omgeving van de windmolens. 
Ook de exploitant van de Dorpsmolen zal uit haar deel C 0,50 per geproduceerd 
Megawattuur ter beschikking moeten stellen voor het aanjagen van de lokale 
energietransitie (conform NWEAgedragscode) binnen de directe omgeving van de 
windmolens. Bij de uitwerking van detailafspraken met De Windcentrale wordt dit door 
partijen bedongen. 
De gemeente heeft in haar structuurvisie vastgelegd dat voor ieder te bouwen windmolen in 
de gemeente C 15.000 (vijftienduizend euro) per MW opgesteld vermogen in het groenfonds 
van de gemeente gestort moet worden, innogy is bereid deze vergoeding voor haar deel van 
de te bouwen turbines te betalen, onder de voorwaarde dat deze in mindering wordt 
gebracht op de C 0,50 (vijftig eurocent) vergoeding per geproduceerd Megawattuur zoals 
bedoeld onder 3. Dit ter voorkoming van dubbele kosten voor innogy. 
Ook de exploitant van de Dorpsmolen zal C 15.000 per M W opgesteld vermogen in het 
groenfonds van de gemeente moeten storten. Partijen spreken af in de detailuitwerking 
hiervoor adequate afspraken te zullen maken daarbij rekening houdend met hetgeen gesteld 
onder overweging 1.4. 
Partijen zijn zich ervan bewust dat het subsidiebeleid van het Rijk voor windmolens, bekend 
als Stimuleringsregeling Duurzame Energie 4-, afgekort als SDE+, jaarlijks bijgesteld kan 
worden. Het per 25 juli 2017 door ECN afgegeven concept SDE+ advies voor 2018 laat een 
sterk neerwaartse bijstelling zien. Indien het Rijk besluit de SDE+ subsidie nog verder naar 
beneden bij te stellen (lager dan het ECN advies SDE+ 2018) zal tussen de gemeente en 
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innogy overleg plaatsvinden over de dan ontstane situatie ten aanzien van de uitwerking van 
de sociale randvoorwaarden . T 

1.8 De uitwerking van de sociale randvoorwaarden zoals in deze intentieovereenkomst bedoeld 
mag een zorgvuldige ruimtelijke procedure niet in de weg staan. Partijen maken hierover 
aanvullende afspraken. 

1.9 Indien blijkt dat het mogelijk is invulling te geven aan de intentie te komen tot een 
Dorpsmolen zoals bedoeld onder 1.1 in samenwerking met De Windcentrale zoals genoemd 
onder 1.2, dan is innogy bereid de technische- en ontwikkelkosten van deze Dorpsmolen 
voor te schieten. De exacte voorwaarden hiervoor worden nader uitgewerkt in de bedoelde 
samenwerkingsovereenkomst. 

1.10 Partijen streven ernaar de uitwerking van de sociale randvoorwaarden zo snel mogelijk in 
een samenwerkingsovereenkomst te hebben vastgelegd. 

2. Omvang van deze overeenkomst 

2.1 De considerans en bijlagen (2) maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst. Bij 
tegenstrijdigheid tussen de artikelen, de considerans en/of de bijlagen, prevaleert het in de 
artikelen bepaalde. 

2.2 Deze overeenkomst omvat alle afspraken tussen partijen en vervangt integraal alle 
voorgaande afspraken. 

2.3 Deze overeenkomst heeft louter betrekking op het op bijlage 2 weergegeven zoekgebied uit 
het Regionaal 'Aanbod windenergie West-Brabant', in welk gebied innogy rechten heeft 
verworven. 

3. Karakter verbintenissen en tussentijdse resultaten 

3.1 Deze overeenkomst bevat louter inspanningsverplichtingen. Dit betekent dat partijen zich 
zullen inspannen om het beoogde resultaat, het sluiten van een 

samenwerkingsovereenkomst, te bereiken. Het niet bereiken van het beoogde resultaat leidt 

voor geen van partijen tot enige aanspraak op vergoeding van kosten en/of schade. 

3.2 Deelresultaten en/of tussentijdse afspraken op onderdelen in het kader van deze 
intentiefase binden partijen niet. Eerst na volledige ondertekening van de 
Samenwerkingsovereenkomst zijn partijen gebonden. 

4.1 Elk der partijen draagt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, de eigen 

kosten verbonden aan het uitvoeren van deze Overeenkomst. 

5. Publiekrechtelijke verantwoordel i jkheden (organen) gemeenten 

5.1. Partijen zijn zich ervan bewust dat de Gemeente en haar organen bij hun privaatrechtelijk 
handelen alsook bij publiekrechtelijke besluitvorming wet- en regelgeving, de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur en de belangen van derden in acht dienen te nemen. Deze 
Overeenkomst doet aan voormelde verplichtingen, die er toe kunnen leiden dat er besluiten 
worden genomen die afwijken van deze niet af. 

4. Kosten 
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6. Tussentijdse ontbinding en einde overeenkomst 

Deze Overeenkomst kan, onverminderd de uit de wet voorvloeiende 

ontbindingsmogelijkheden, ontbonden worden in elk van de volgende gevallen: 

a. bij faillissement of surseance van betaling van innogy en/of aanvraag daartoe en in alle 
andere gevallen waarin innogy het vrije beheer over een of meer van haar goederen 
verliest; 

b. bij een voornemen of een besluit van de algemene vergadering van innogy to t gehele of 
gedeeltelijke ontbinding; 

c. de door innogy met de eigenaren van de gronden in het zoekgebied gesloten 
overeenkomsten zijn ontbonden, opgezegd, vernietigd of anderszins zijn beëindigd; 

d. het door onherroepelijk besluiten van hogere overheden is komen vast te staan dat het 
niet mogelijk zal zijn om in het zoekgebied windturbines te bouwen 

7. Tot stand komen overeenkomst 

7.1 Deze Overeenkomst komt pas to t stand (art. 6:217 BW) nadat (cumulatief): 

a. het College van B&W van de gemeente Steenbergen overeenkomstig art. 160 lid 1 
onder e van de Gemeentewet een besluit tot het aangaan van deze Overeenkomst 
heeft genomen, en 

b. deze Overeenkomst namens alle Partijen bevoegdelijk is ondertekend. 

7.2. Tot het moment dat is voldaan aan al de in Artikel 7.1 genoemde voorwaarden kunnen 
Partijen geen enkel recht ontlenen aan hetgeen in deze Overeenkomst is opgenomen en aan 
hetgeen aan de totstandkoming daaraan voorafging. 

8. Geschillen 

8.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

8.2 Geschillen over en/of voortvloeiende uit deze Overeenkomst worden in eerste instantie 
voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland, West-Brabant. 

9. Bijlagen 

9.1 Bij de Overeenkomst behoren de navolgende bijlagen: 

a. het Regionaal bod van 13 oktober 2011 (bijlage 1) 

b. Zoekgebied (bijlage 2). 
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a. Bijlage 2 maakt onderdeel uit van deze overeenkomst. 

b. Bijlage 1 is kaderstellend voor de te sluiten Samenwerkingsovereenkomst. 

0 
innogy 

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND, 

innogy Windpower Netherlands B.V 

Door: S. Tulp 

Titel: manager Control 

Door: J.W.Th. Boorsma 

Titel: Manager Onshore 

De Gemeente Steenbergen 

Dhr. R.P. van den Belt MBA, 

Titel: Burgemeester Gemeente Steenbergen, 

7 Datum 

-
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Bijlage 1: Regionaal bod 13 oktober 2011 
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Bijlage 2: Zoekgebied Windenergie 
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Aan: Het college van Gedeputeerde Staten 
Provincie Noord-Brabant 
Postbus 90151 
5200 MC 's HERTOGENBOSCH 

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Betreft 

DZH/RO/Wonen 2011-668 
Aanbod windenergie West-Brabant 

Datum 
Contactpersoon 
Telefoonnummer 

13 oktober 2011 
P. Vermeulen 
076-5027204 

Geachte college, 

In de afgelopen periode hebben de gemeenten in West-Brabant op verzoek van gedeputeerde 
de heer Y. de Boer gezocht naar locaties voor het plaatsen van windturbines om 100 MW extra 
aan windenergie te kunnen realiseren, naast de reeds opgestarte projecten die bij elkaar 220 
MW opleveren. Hierbij is geprobeerd rekening te houden met de algemene en specifieke 
uitgangspunten van de provincie. Tevens hebben wij gezocht naar een geschikte grootschalige 
locatie (A16) om aan de wensen van het Rijk tegemoet te komen. 

Inleiding 
Algemene uitgangspunten: 
1. Een locatie(s) voor ca. 100 MW windenergie in West-Brabant om doelstelling van 320 MW 

in 2020 te kunnen realiseren; 
2. Zoek locatie(s) voor in totaal meer dan 100 MW om zo uitval e.d. op te vangen; 
3. Zoveel mogelijk geconcentreerd zodat overige gebieden gevrijwaard worden van 

windenergie; 
4. Aansluiten bij grote structuren dan wel grote ingrepen in het landschap; 
5. Onderzoek van Bosch en Van Rijn en advies van Steven Slabbers is input voor verdere 

discussie en besluitvorming. Het is aan de gemeenten of zij deze onderzoeksresultaten en 
het advies in de discussie willen betrekken. 

Specifieke uitgangspunten 
1. Het rijk is bezig met Structuurvisie Wind op Land en zoekt in de Zuidwestelijke Delta naar 

locaties geschikt voor opstellingen >^00 MW. Zij wil gebruik maken van de uitkomsten van 
het overleg in West-Brabant om locaties in West-Brabant mee te nemen in de plan-MER 
voor de structuurvisie welke medio oktober zal worden opgestart. Het rijk is erg gebaat bij 
locaties waar regionaal draagvlak voor is. Het is verstandig om in elk geval met 1 locatie > 
100 MW naar buiten te komen, welke gedragen wordt door gemeenten en provincie. 

Regio West-Brabant I Postbus 503 I 4870 AM Etten-Leur 
Tel: 076 - 502 72 00 

e-mail: info@west-brabant.eu I www.west-brabant.eu 
Inschrijvingsnr. KvK: 51448122 I BNG bankrekening: 285150308 
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Komen we als regio met kleinere locaties i.p.v. 1 grote locatie, dan zal het rijk in West-
Brabant alsnog (meerdere) grotere locaties in de plan-MER voor de Structuurvisie 
meenemen; 

2. De turbines staan er in principe tijdelijk. De provinciale Verordening ruimte stelt dat turbines 
na de gebruiksperiode moeten worden gesloopt. Deze tijdelijkheid heeft overigens geen 
gevolgen voor de noodzakelijkheid van de compensatie van de aantasting van het 
landschap. 

Bestuurlijk overleg 
Op 16 september 2011 is het eerste concept - bod met uw gedeputeerde besproken. Wij 
hebben hem het verzoek gedaan om er bij het Rijk voor te zorgen dat er niet nog 100 MW extra 
moet worden gevonden in de regio. De heer De Boer heeft aangegeven dat hij graag op korte 
termijn meer duidelijkheid wil over welke locaties "echt zeker" zijn. Voordat er echter 
gesprekken kunnen plaatsvinden met de provincies Zeeland en Zuid-Holland, zal er in ieder 
geval bestuurlijk groen licht moeten zijn (colleges van B&W) voor alle door de regio 
voorgedragen locaties. Pas dan kan door de provincie bij het rijk worden ingebracht dat het bod 
van de provincie/regio West-Brabant met een omvang van 2 x 100 MW, van rijkswege niet moet 
leiden tot het opnemen van nog een extra of andere locatie van 100 MW in de regio dan 
rondom de A16. 
Het definitieve aanbod voor de extra 100 MW van de West-Brabantse gemeenten wordt op 
basis hiervan als volgt geformuleerd: 

Opgave provincie 
Gemeente Steenbergen 
Op het AFC NP gaat de provincie in haar overzicht uit van de realisatie van maximaal 20 MW 
windenergie (met 8 windturbines). De locatie biedt ruimte voor het realiseren van meer 
vermogen windenergie. 
Het provinciale inpassingsplan voor het AFC NP biedt de ruimte aan maximaal 8 windturbines. 
Het wijzigingsplan dat nu door Gedeputeerde Staten wordt opgesteld gaat uit van de realisatie 
van 7 turbines. Het inpassingsplan biedt Gedeputeerde Staten de ruimte voor het realiseren van 
een extra windturbine. 
Er wordt bij het wijzigingsplan tevens gesproken over de realisatie van 3 Windturbines op het 
AFC NP. Naar mening van Steenbergen moet er in Noord-Brabant gestreefd worden naar het 
realiseren van zoveel mogelijk vermogen windenergie in MW's met zo weinig mogelijk 
windturbines. Mogelijk kunnen er op het AFC NP windturbines met een hoger vermogen worden 
gerealiseerd. 
De benodigde afstand tussen de turbines in relatie tot het vermogen beperkt de extra inzet op 
het AFC NP op dit moment waarschijnlijk tot 7 i.p.v. 8 windturbines met een vermogen tot 
maximaal 3,4 MW per turbine. 

De gemeente is, indien noodzakelijk voor het behalen van de provinciale doelstelling, onder 
voorbehoud van instemming door de gemeenteraad, bereid om medewerking te verlenen aan 
de opschaling van de vier bestaande turbines aan de Karolinadijk te Dinteloord van 0,6 MW 
naar maximaal 6 MW per windturbine. Deze turbines maken onderdeel uit van het bestaande 
park langs de Volkeraksluizen. Door de 
opschaling neemt het aantal turbines in de R e 9 İ 0 West-Brabant I Postbus 503 I 4870 AM ĘttervLeur 

v 3 Tel: 076 - 502 72 00 
gemeente Steenbergen niet toe, maar het e . m a N : inf0@west-brabant.eu I www.west-brabant.eu 

Inschrijvingsnr. KvK: 51448122 I BNG bankrekening: 285150308 

Pagina 2 van 6 



R egż 0 

«Sí 

9 3 3 

1 
te leveren vermogen windenergie neemt wel toe. 

Gemeente Moerdijk 

Er liggen plannen van RWE-Essent om de turbines in het reeds bestaande park op de 
Volkeraksluizen/ Sabinadijk te vervangen door minder maar grotere turbines. 
Het park ligt op het grondgebied van zowel de gemeente Moerdijk als Steenbergen. Van zowel 
de gemeente Steenbergen als Moerdijk hebben de wethouders aangegeven dat, indien 
noodzakelijk voor het behalen van de provinciale doelstelling, kan worden bezien of de 
bestaande windturbines langs de Volkeraksluizen kunnen worden opgeschaald. Voor een 
opschaling van de bestaande windturbines is besluitvorming door de gemeenteraden nodig. 
Door de opschaling neemt het aantal turbines niet toe, maar het te leveren vermogen 
windenergie wel. Er staat nu een vermogen van 15,4 MW in Moerdijk en 2,4 MW in 
Steenbergen (totaal 17,8 MW, volgens rapportage Essent). De plannen van RWE-Essent gaan 
in Moerdijk uit van het terugplaatsen van 12 turbines van 3 MW (totaal 36 MW) of 10 turbines 
van 6 MW (totaal 60 MW). Mogelijk dat via optimale inpassing er nog 1 of 2 turbines extra bij 
kunnen worden geplaatst. 
Hiervan wordt 20,6 MW tot 44,6 MW in Moerdijk extra gerealiseerd. 

De turbines op het Windpark Oud Dintel kunnen geoptimaliseerd worden. Er wordt gesproken 
over de realisatie van 5 of 6 stuks turbines met een vermogen van 3 MW op Windpark Oud 
Dintel. Naar analogie van de opmerkingen van Steenbergen kan gesteld worden dat bij 
optimalisatie naar een windturbine van 3,4 tot 4 MW vermogen er 2,0 tot 6 MW extra wordt 
gerealiseerd 

Gemeente Roosendaal 
Het initiatief aan de locatie langs de A17ZRoosendaalse Vliet is in een vergevorderd stadium. 
Onderzocht zal worden of het mogelijk is de geplande turbines op deze locatie op te schalen, 
afhankelijk van de benodigde bestemmingsplanprocedures en medewerking van de 
initiatiefnemers. 

Gemeente Oosterhout 
Er is een particulier initiatief voor het plaatsen van 2 extra turbines te plaatsen ten oosten van 
de bestaande turbines op bedrijventerrein Weststad III. 

Gemeente Woensdrecht 
Bij de provincie (PS) ligt een verzoek van de gemeente(raad) van Woensdrecht tot 
medewerking aan een project van 5 windturbines met een totaal vermogen van 10 tot 12.5MW 
op de locatie Kabeljauwbeek te Ossendrecht. Het plan past niet binnen de randvoorwaarden 
van de Verordening ruimte, maar past wel volledig binnen de uitgangspunten van de provinciale 
Structuurvisie. 

Gemeente Bergen op Zoom 
In de Auvergnepolder is op dit moment voor 6.875MW aan turbines aanwezig. Het vervangen 
van de bestaande turbines door minder 
maar zwaardere turbines is mogelijk en 
biedt op dezelfde locatie ruimte voor 5 

Regio West-Brabant I Postbus 503 I 4870 AM Etten-Leur 
Tel: 076 - 502 72 00 

e-mail: info@west-brabant.eu I www.west-brabant.eu 
Inschrijvingsnr. KvK: 51448122 I BNG bankrekening: 285150308 
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turbines van 3 MW. Het college zal dit voorleggen aan de gemeenteraad. 

Gemeente Halderberge 

De gemeente Halderberge zal onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de bestaande 
turbines en de turbines die gepland zijn te vervangen cq. op te schalen, afhankelijk van de 
nodigde bestemmingsplanprocedures en medewerking van de initiatiefnemers. 

Tabel opgave provincie 

Gemeente Naam Aantal turbines Aantal MW extra* 
Steenbergen" Optimalisatie AFC NP 7 - 8 3 , 8 - 7,2 

Opschaling Karolinadijk 4 21,6 
Moerdijk Volkeraksluizen 1 10-12 20 ,6 -44 ,6 

Sabinadijk 
Windpark Oud-Dintel 5-6 2 , 0 - 6 , 0 
LPM 6 18 -36 
Industrieterrein Moerdijk 8-11 2 4 - 3 3 

Roosendaal A17/Roosendaalse Vliet 3 3 
Oosterhout Weststad III 2 6 
Woensdrecht Kabeljauwbeek 5 1 0 - 1 2 , 5 
Bergen op Zoom Opschaling bestaande 5 8,1 

turbines Auvergnepolder 
Halderberge Vervanging bestaande en 10 

in geplande turbines 
Totaal 127,1 -188MW 

* Opschaling is afhankelijk van meer turbines en/of groter vermogen turbines (3, 3,4, 4 of 6 MW) 
' De provincie gaat in haar overzicht uit van 20 MW op het AFCNP. De eerder opgenomen extra MW's op het AFC NP 

gingen uit van de realisatie van 21 MW (7x3 MW). De toename moet worden gerelateerd aan de 20 MW van het 
overzicht van de provincie 

Opgave Rijk: grootschalige locatie A16 
Zoals op 16 september 2011 met u besproken pleiten wij ervoor om een grootschalig 
windturbinepark langs de A16 aan te merken. Hiermee komen wij tegemoet aan de wens van 
het Rijk voor een park van 100 MW. Er is primair gekeken naar lijnopstellingen die als een 
geheel gecombineerd kan worden tot een langgerekt cluster langs de A16. 
Wij zien mogelijkheden voor het plaatsen van turbines op de volgende locaties: 

Gemeente Moerdijk/Drimmelen 
Er zijn plannen van particuliere initiatiefnemers voor het plaatsen van 5 turbines op grondgebied 
Moerdijk (westzijde A16) en 3 turbines op grondgebied Drimmelen (oostzijde A16) worden 
geplaatst bij Zonzeel. 

Gemeente Breda 
In de gemeente Breda kunnen op 4 locaties langs de A16 turbines worden geplaatst. Het betreft 
hierbij de clusters Nieuwveer, Galder, 
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In de gemeente Zundert kunnen op de locatie Hazeldonk-West turbines worden geplaatst. 
Beide locaties op Hazeldonk sluiten aan op de bestaande windturbines in de gemeente 
Hoogstraten (België). 

Tabel opgave Rijk 
Gemeente Naam Aantal turbines Aantal MW extra* 
Moerdijk Cluster Zonzeel-Westzijde 5 1 5 - 2 0 
Drimmelen Cluster Zonzeel-Oostzijde 3 9 - 1 2 
Breda Cluster Nieuwveer 

Opschalen bestaande turbine 1 1,15-3,15 
Opschalen vergunde turbines 2 4 , 3 - 7 , 3 
Nieuwe turbines 2 6 - 8 

Cluster Galder 4 1 2 - 1 6 
Cluster Hazeldonk-Oost 3 à 4 9 - 1 2 
Cluster Princenville 3 9 - 1 2 

Zundert Cluster Hazeldonk-West 3 à 9 9 - 3 6 
Totaal 74,45 -126,45 MW 
* Opschaling is afhankelijk van meer turbines en/of groter vermogen turbines ( 3 of 4 MW) 

Bij alle aangeboden opties dient u ervan uit te gaan dat er sprake is van een 
onderzoeksmogelijkheid en dat er nog wel rekening gehouden moet worden met onzekere 
factoren als besluitvorming gemeenteraad, bestemmingsplanprocedures, etc. 

De locaties cluster Nieuwveer en cluster Hazeldonk-Oost in Breda en de locatie cluster in 
Zundert (Treeport), passen niet binnen de randvoorwaarden van de Verordening ruimte en 
passen eveneens niet binnen de algemene uitgangspunten van de Structuurvisie. Gezien het 
draagvlak binnen de colleges van deze gemeenten voor realisatie van deze locaties, 
Gaan wij er van uit dat u als Gedeputeerde Staten een uiterste inspanning doet deze 
problematiek van aanpassing van de Structuurvisie en de Verordening ruimte op dit punt te 
doen slagen. 

Finaal bod: 2x100 MW 
In totaal kunnen de gemeenten in West-Brabant voldoen aan de vraag om 2 x 100 MW extra 
aan windenergie te bieden. 
Wij gaan ervan uit dat wij met dit bod voldoen aan de afspraken die op 16 september 2011 met 
uw gedeputeerde, de heer De Boer, zijn gemaakt en dat de provincie in de besprekingen met 
het Rijk inbrengt dat de grootschalige locatie van 100 MW rondom de A16 de enige optie voor 
de regio West-Brabant en de provincie is. 
Vanzelfsprekend zal de haalbaarheid van realisatie afhangen van goedkeuring/instemming van 
de bij de bieding betrokken gemeenteraden in de regio. 
De regio West-Brabant ziet dit als een finaal bod, waarbij andere locaties die niet in de 
overzichten zijn vermeld zijn uitgesloten. 

Mocht u met dit finale bod niet kunnen instemmen, behoudt de regio zich het recht voor dit 
finale bod in te trekken. „ . „ , L B , „ , m l l ™ , . , , u 
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Opmerkingen en overigen aanbevelingen 
Tevens willen wij nog het volgende opmerken. In september 2011 is een groep studenten 
(bedrijfseconomie) van Avans Hogeschool Breda gestart met een onderzoek naar de 
handelingsmogelijkheden (opties) voor de gemeente Breda bij de ontwikkeling van het 
windturbine project bedrijventerrein Hazeldonk. 

Hierbij wordt een aantal scenario's doorgerekend (tot businesscasussen), waarbij de gemeente 
Breda, als eigenaar van de betreffende grondpercelen, verschillende posities inneemt. Op basis 
van de aanbevelingen/conclusies van dit onderzoek (medio november 2011), zal de gemeente 
Breda haar vervolgbeleid bepalen. 
Het AgentschapNL pakt dit onderzoek vervolgens (december) op om hier dieper juridische en 
bedrijfseconomische conclusies uit te gaan trekken, die op landelijk schaal in workshopverband 
met een breed scala aan belanghebbende partijen zal worden gedeeld. 
Wij willen dit initiatief ook regionaal verder uitwerken met als doel om de windenergieprojecten 
die vanuit onze gemeenten aan de provincie en aan het Rijk worden aangeboden een grotere 
slaagkans te geven. 

Daarnaast willen we u ook graag attenderen op ontwikkelingen en mogelijkheden voor 
windenergie in andere delen van Noord-Brabant, zoals de locatie A 59, aansluitend op 'onze' 
grootschalige locatie A 16 en op het gebied Waalwijk - Tilburg. 
Ook deze initiatieven kunnen ervoor zorgen dat de provinciale doelstelling wordt bereikt. 

Hoogachtend, 
Namens de Regio West-Brabant, 

J.J. Luteijn 
Voorzitter Bestuurscommissie Duurzaamheid 

Mw. L.C.J. Lijmbach-Schneider 
Voorzitter Bestuurscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen 
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