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onderwerp Opschaling windturbines aan de Karolinadijk te 
Dinteloord

Steenbergen, 25 september 2018

Geacht college,

In onze brief van 15 augustus 2018 (kenmerk um1806136) hebben wij u geïnformeerd over 
ons besluit voor Windpark Karolinapolder. Op 24 augustus 2018 heeft er over dit besluit 
een telefoongesprek plaatsgevonden tussen gedeputeerde mevrouw Spierings en 
wethouder mevrouw Baartmans. Na 24 augustus 2018 is er ambtelijk contact geweest 
tussen de provincie en de gemeente. 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. In deze brief geven wij u meer inzicht over het proces dat wij doorlopen, waarbij 
de besluitvorming over de aanvraag omgevingsvergunning van innogy wordt afgestemd op 
de voorjaarsronde 2019 voorde SDE+ subsidie. De bijbehorende processtappen zijn 
besproken en akkoord bevonden in het presidium op 20 september 2018.

De processtappen en inhoudelijke stappen voor het zorgvuldige proces
Wij hebben u in de brief van 19 december 2017 (kenmerk um1709112) verzocht om uw 
beslissingsbevoegdheid voor de opschaling van de windturbines aan de Karolinadijk te 
Dinteloord over te dragen aan ons. De gemeente vindt het van belang om zelf de regie te 
voeren over het besluitvormingstraject. Maatschappelijk draagvlak is van groot belang voor 
de transitie naar een energieneutraal Steenbergen en de daarbij behorende projecten. 
Daarnaast kan de gemeente, vanwege uw eisen voor het in behandeling nemen van een 
verzoek tot een provinciaal inpassingsplan, het besluitvormingstraject voor de opschaling 
van de windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord sneller doorlopen.

Het college van burgemeester en wethouders wil meewerken aan de realisatie van de 
afgesproken (minimaal) 12 MW opgesteld vermogen voor de opschaling van de 
windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord. Deze opschaling volgt uit het regiobod van 
13 oktober 2011. Voor het college is het als bevoegd gezag wel van belang om een 
zorgvuldig besluitvormingsproces te doorlopen, waarbij de besluitvorming over de 
aanvraag omgevingsvergunning van innogy wordt afgestemd op de voorjaarsronde 2019 
voorde SDE+ subsidie (waarschijnlijke openstelling maart/april 2019).

Het college van burgemeester en wethouders doorloopt de onderstaande processtappen. 
Deze processtappen zijn besproken en akkoord bevonden in het presidium van 20 
september 2018 en dragen bij aan de vereiste zorgvuldigheid.

1. Een beeldvormende raadsvergadering op 29 oktober 2018;
2. een opiniërende raadsbehandeling op 4 december 2018; a
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3. een oordeelsvormende raadsvergadering over de verklaring van geen 
bedenkingen en de behandeling van de zienswijzen op 13 februari 2019;

4. een besluitvormende raadsvergadering over de verklaring van geen 
bedenkingen en de behandeling van de zienswijzen op 28 februari 2019.

5. de besluitvorming over de door innogy ingediende aanvraag 
omgevingsvergunning. Dit wordt afgestemd op de voorjaarsronde 2019 voor 
de SDE+ subsidie.

Naast de processtappen moeten er voor de zorgvuldigheid ook inhoudelijke stappen 
worden gezet. Hierbij gaat het met name over:

de adequate behandeling van de ingediende zienswijzen; 
de beantwoording van vragen vanuit de gemeenteraad; 
overleg voeren met belanghebbende partijen, waaronder de Regiegroep 
Karolinapolder (inclusief de dorpsraad Dinteloord en Prinsenland) en 
Dinteloord tegen MEGAmolens;
overeenstemming bereiken over de anterieure overeenkomst; 
overeenstemming bereiken over een samenwerkingsovereenkomst voor de 
sociale randvoorwaarden;
het uitvoeren van deskundigenonderzoek voor verschillende onderdelen 
(onder andere voor de onderwerpen natuur, milieueffectrapport, geluid, 
slagschaduw, economische uitvoerbaarheid van windturbines lager dan 150 
meter tiphoogte, de optimalisatiemogelijkheden voor het aantal MW opgesteld 
vermogen en voor het aantal MWh);
het voorbereiden van de vereiste raadsstukken en collegestukken.

Medewerking van en samenwerking met innogy
Voor een zorgvuldig proces is het van belang dat innogy met ons meewerkt en wil 
samenwerken aan het doorlopen van de bovengenoemde processtappen en inhoudelijke 
stappen. In het gesprek op 24 augustus 2018 is er door de gemeente ook aan innogy 
gevraagd om medewerking te verlenen aan het doorlopen van een zorgvuldig proces, 
innogy heeft aangegeven nog contact op te nemen met de gemeente.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders voornoemd,

De loco burgemeester,

M.J.R: de Jongh RA P.W.Á. Lepolder
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