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Geachte heer Baali,

In uw brief van 20 augustus 2018 heeft u artikel 40-vragen gesteld over het uitstel van de
besluitvorming over Windpark Karolinapolder.
In onze raadsmededeling van 14 augustus 2018 hebben wij u geïnformeerd over ons
besluit voor Windpark Karolinapolder. Op 24 augustus 2018 heeft de gemeente eerst
gesproken met innogy. Vervolgens is er gesproken met de gedeputeerde.
Het college van burgemeester en wethouders vindt het van belang om voor de opschaling
van de windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord zorgvuldig te handelen, zowel vanuit
procesmatig, juridisch als maatschappelijk oogpunt. Wij willen de besluitvorming over de
aanvraag omgevingsvergunning van innogy afstemmen op de voorjaarsronde 2019 voor
de SDE+ subsidie (waarschijnlijke openstelling maart/april 2019). De bijbehorende
processtappen worden besproken in het presidium van 20 september 2018.
Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u ons antwoord
daarop.
Vraag 1a

Waarom wordt er steeds gesproken over opschaling, als molens toch duidelijk dichter
tegen de woonkern Dinteloord aan zouden worden geplaatst? Klopt dit juridisch gezien
wel, aangezien er naast opschaling ook een locatieverandering plaatsvindt?
Ons antwoord:
In de gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie (vastgesteld door de gemeenteraad op 31
mei 2012) is het volgende opgenomen:
Windmolens
De gemeente Steenbergen wii de kenmerkende waardevolle openheid van het iandschap
beschermen en behouden.
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De plaatsing van windturbines (ook in parken en lijnopstellingen) tast de waardevoiie
openheid van het Steenbergse iandschap 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 opschaiing van de bestaande windturbines aan de
Karoiinadijk te Dinteioord. Bij de opschaiing van de bestaande windturbines gaat het om
het vervangen van de bestaande windmolens door windturbines met meer vermogen. Ais
gevolg van de opschaiing zal het aantal windturbines niet toenemen.
Door het bovenstaande beleid wii 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 iandschap. De verbetering kan betrekking hebben op de kwaliteit
van bodem, water, natuur, iandschap, cultuurhistorie of de extensieve recreatieve
mogelijkheden van het gebied.
In uw raadsbehandeling in mei 2018 is het onderwerp ‘opschaiing’ behandeld. De
wethouder heeft deze vragen beantwoord. In de ingediende zienswijzen wordt er ook
ingegaan op dit onderwerp. Voor de besluitvorming is het van belang om dit onderwerp
goed te motiveren. Bij de inhoudelijke behandeling van de zienswijzen en uw
besluitvorming over de verklaring van geen bedenkingen wordt er nader ingegaan op dit
onderwerp.
Vraag 1 b

Het betreft hier een uitzonderlijk project. Niet eerder waren er plannen om zulke hoge
windturbines zo dichtbij een woonkern te plaatsen. Is deze uitzonderlijke situatie
meegenomen bij het besluit dat een Milieueffectrapportage (MER) niet benodigd zou zijn?
Verandert er iets aan dit besluit wanneer opschaiing verandert in verplaatsing? Is een MER
(dan) niet simpelweg verplicht?
Ons antwoord:
In de ingediende zienswijzen wordt er ook ingegaan op het onderwerp
‘milieueffectrapportage’. Dit onderwerp is beoordeeld door deskundige adviseurs die zijn
ingeschakeld door innogy. De gemeente laat dit onderwerp eveneens ambtelijk beoordelen
door de provincie. Na de beoordeling van de provincie wordt er bepaald of nader advies
nog gewenst is. Bij de inhoudelijke behandeling van de zienswijzen en uw besluitvorming
over de verklaring van geen bedenkingen wordt er nader ingegaan op dit onderwerp.
Vraag 1c

Kan de gemeenteraad, voor een zo goed mogelijke afweging, een MER opeisen,
aangezien het hier een project betreft van boven de 15 megawatt?
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Ons antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1b.
Vraag 2a

Bent u bereid om zo snel mogelijk met innogy in gesprek te gaan over vier lagere molens?
Op deze manier voldoet de gemeente Steenbergen aan de klimaateisen, zonder dat
Dinteloord de nadelen ondervindt van uitzonderlijk hoge windturbines. Op een later
moment zouden wij uiteraard op zoek kunnen gaan naar andere, verder van woonkernen
verwijderde locaties voor windmolens, om zo onze klimaatambities aantoonbaar te maken.
Ons antwoord:
Deze vraag is in een gesprek op 24 augustus 2018 gesteld aan innogy. Dit alternatief volgt
ook uit de ingediende zienswijzen. Wij vinden het van belang dat er in het kader van de
behandeling van de zienswijzen nader wordt ingegaan op dit onderwerp.
Vraag 2b

Bent u bereid om zo snel mogelijk met innogy in gesprek te gaan over een andere
projectlocatie, die verder van een woonkern is verwijderd?
Ons antwoord:
Het college van burgemeester en wethouders wil uitvoering geven aan de realisatie van
ons aandeel in het regionale bod voor de realisatie van windenergie voor de
duurzaamheidsdoelstelling 2020 (regiobod van 13 oktober 2011) en de gemeentelijk
ruimtelijke structuurvisie (vastgesteld door de gemeenteraad op 31 mei 2012). Hierbij gaat
het voor Steenbergen nog over de opschaling van de vier windturbines aan de Karolinadijk
te Dinteloord. Dit kader is het uitgangspunt voor de gesprekken met innogy.
Vraag 2c

Bent u bereid om zo snel mogelijk naar een andere geïnteresseerde partij op zoek te gaan
die omgevingsvriendelijkere plannen heeft voor de Karolinapolder of voor een ander stuk
grond in de gemeente Steenbergen?
Ons antwoord:
Het uitgangspunt is de opschaling van de windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord.
Hierbij hoort ook het verwijderen van de vier bestaande windturbines aan de Karolinadijk te
Dinteloord. Voor de opschaling is innogy dan ook partij.
Vraag 2d

Bent u bereid om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de provincie, om begrip en
medewerking te vragen en aan te tonen dat de gemeente Steenbergen volop bezig is met
de energietransitie? Dit zou uiteraard worden ondersteund door bovenstaande gesprekken.
Bovendien kunt u bij de provincie begrip vragen voor het niet kunnen plaatsen van
uitzonderlijk hoge windturbines op zo’n geringe afstand van een woonkern.
Ons antwoord:
Er is op 24 augustus 2018 telefonisch gesproken met de gedeputeerde. De gedeputeerde
verlangt dat de gemeente uitvoering geeft aan haar aandeel in het regiobod.
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Het college vindt het van belang om een zorgvuldig proces te doorlopen, waarbij we de
besluitvorming over de aanvraag omgevingsvergunning van innogy willen afstemmen op
de voorjaarsronde 2019 voor de SDE+ subsidie (waarschijnlijke openstelling maart/april
2019). De processtappen worden besproken in het presidium van 20 september 2018.
Vraag 3a

In de raadsvergadering van 31 mei jl. heeft u als college gesteld dat de provincie pas in
zou kunnen grijpen als wij in 2020 niet aan de milieuafspraken voldoen. Welke kansen
heeft dit gemeentebestuur nu om op zorgvuldige wijze projecten tot stand te brengen
waarbij draagkracht aanwezig is onder omwonenden?
Ons antwoord:
Zie het antwoord op vraag 2d.
Vraag 3b

Heeft Innogy, als het gemeentebestuur een tiphoogtelimiet instelt, de mogelijkheid om, al
dan niet via de provincie, hogere windturbines af te dwingen? Heeft Innogy die
mogelijkheid als de milieudoelstelling met tiphoogtelimiet gewoon wordt behaald?
Ons antwoord:
De provincie heeft op ons verzoek haar bevoegdheid overgedragen aan de gemeente. De
gemeente moet een besluit nemen over de door innogy ingediende aanvraag
omgevingsvergunning. Hierbij staat het de gemeente vrij om gebruik te maken van haar
beslissingsbevoegdheden. Aan het verlenen van een omgevingsvergunning kunnen
binnen de grenzen voorwaarden worden verbonden. Wordt de omgevingsvergunning
geweigerd, dan zal de provincie een afweging moeten gaan maken over het toepassen van
een provinciaal inpassingsplan.
Vraag 3c

De PvdA heeft vernomen dat het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen met
tiphoogtelimiet tot de mogelijkheden van de gemeenteraad behoort. Kan het college dit
bevestigen?
Ons antwoord:
In de aanvraag omgevingsvergunning is er uitgegaan van een cluster van vier windturbines
met een range van de tiphoogte van 180 - 234 meter. Bij de besluitvorming kan er, mits
beargumenteerd en binnen de ruimte van de aanvraag, een omgevingsvergunning worden
verleend met een tiphoogtelimiet.
Vraag 4

Is het college bereid om contact op te nemen met de actiegroep ‘Dinteloord tegen
MEGAmolens’?
Ons antwoord:
Dit is reeds gebeurd. Er gaat een overleg plaatsvinden tussen ‘Dinteloord tegen
MEGAmolens’ en de wethouder.
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Vraag 5

Wanneer denkt het college dit onderwerp opiniërend op de raadsagenda te kunnen zetten?
Ons antwoord:
De processtappen, waaronder de opiniërende behandeling, worden besproken in het
presidium van 20 september 2018.
Hoogachtend,
Z
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
De secretaris,
De burgemeester,

n Belt, MBA
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