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Aan de raad van de gemeente Steenbergen

Steenbergen, 21 maart 2019

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 13 maart 2019 heeft u het raadsvoorstel over Windpark Karolinapolder 
besproken. We hebben geluisterd naar de insprekers en we hebben 
kennisgenomen van de 1400 steunbetuigingen tegen het nu voorliggende 
initiatief van innogy. Voor het college is het van belang dat het 
besluitvormingstraject over Windpark Karolinapolder zorgvuldig verloopt en dat 
er maatschappelijk en politiek draagvlak is voor de duurzame energieprojecten 
die een bijdrage leveren aan de energietransitie van de gemeente Steenbergen.
De gemeente Steenbergen staat aan het begin van de energietransitie. Een 
enorme opgave die enkel met draagvlak kan en moet worden gerealiseerd.

Het college heeft uit de oordeelsvormende vergadering van 13 maart 2019 
geconcludeerd dat er geen maatschappelijk en politiek draagvlak is voor een 
Windpark Karolinapolder bestaande uit een clusteropstelling met een viertal 
windturbines met een tiphoogte van ongeveer 210 meter hoog. Evenmin is hierbij 
draagvlak uitgesproken voor het door innogy aangeboden pakket van de sociale 
randvoorwaarden. Uit de oordeelsvormende vergadering is wel gebleken dat er 
draagvlak kan zijn voor de realisatie van windturbines lager dan 150 meter 
tiphoogte, ook zonder invulling van sociale randvoorwaarden.

Het college heeft unaniem besloten om wederom in gesprek te gaan met de 
gedeputeerde mevrouw Spierings en innogy. Uitgangspunt bij deze gesprekken is 
zorgvuldigheid en het verkrijgen van draagvlak voor duurzame energieprojecten. 
Hoe kunnen we met elkaar tot een gedragen plan komen voor de realisatie van de 
opschaling van de windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord? Hierbij kan 
bijvoorbeeld ook worden gesproken over meer dan vier windturbines lager dan 
150 meter tiphoogte.

Op 1 april 2019 is het overleg tussen de gedeputeerde mevrouw Spierings, de 
burgemeester en wethouder mevrouw Baartmans. Wij hebben innogy op de 
hoogte gebracht van onze aanpak. Na 1 april gaan we verder in gesprek met 
innogy.
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Ten einde de besluitvorming zorgvuldig te laten verlopen en gezien uw verzoek 
om u de relevante stukken voor de besluitvorming tijdig aan te bieden, verzoeken 
wij u om de behandeling van het raadsvoorstel voor Windpark Karolinapolder 
vooralsnog uit te stellen tot mei 2019.

Wij zullen u zo snel als mogelijk informeren over de gevoerde gesprekken.

Hoogachtend, Z j
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

ffP. dejongh, RA

2


