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Geacht college, VERZONDEN 2 2 MEI 2019 t.
n/

Op donderdag 16 mei 2019 heeft de gemeenteraad het coalitieakkoord 2019-2022 
'Aan de slag!' (van 8 mei 2019) vastgesteld als raadsakkoord. Tevens is aan het college 
de opdracht gegeven om het raadsakkoord uit te voeren. Over het onderwerp 
windenergie in relatie tot de aanvraag omgevingsvergunning van innogy voor 
Windpark Karolinapolder is het onderstaande opgenomen.

Windenergie en de opgave energietransitie 2030
Wij ontkomen er niet aan dat we als gevolg van het nationale klimaatbeleid voor 2030 ook 
een opgave voor de realisatie van windenergie hebben. Deze opgave wordt via het Rijk en 
de provincie aan ons opgelegd. Wij willen voor 2030 maximaal voldoen aan de 
bijbehorende opgave voor de energietransitie van de gemeente Steenbergen.

Wij hebben voor de grootschalige opwekking van duurzame energie een voorkeur voor het 
gebruiken van zonne-energie, maar we willen voorkomen dat er in de Karolinapolder 
megawindturbines geplaatst worden. Om deze (ruimtelijk) onverantwoorde windturbines te 
voorkomen en om toch aan de opgave voor windenergie te voldoen, staan wij toe dat er 
langs het Volkerak in de Dinteloordse polders in een lijnopstelling maximaal 8 windturbines 
(gezien vanuit Dinteloord in de richting Steenbergen) met een tiphoogte lager dan 750 
meter worden geplaatst. De realisatie van deze windturbines kan worden gecombineerd 
met maximaal 30 hectare zonnepanelen. De resterende opgave 60 ha zonnepanelen wordt 
eveneens ingevuld.

Een andere variant voor de realisatie van windenergie is voor ons niet bespreekbaar. Wij 
gaan in deze bestuursperiode geen besluit nemen om nog meer windturbines te plaatsen.

Principe-uitspraak van de gemeenteraad van 16 mei 2019
Het bovengenoemde raadskader is de principe-uitspraak van de gemeenteraad voor 
de realisatie van een alternatief plan voor het door innogy aangevraagde Windpark 
Karolinapolder. De gemeente wil zo snel als mogelijk uitvoering geven aan de geboden 
ruimte in het raadsakkoord, zodat een alternatief plan voor eind 2023 gerealiseerd 
kan zijn. Hierbij verzoeken wij u dan ook om het vastgestelde raadsakkoord te 
beschouwen als principe-uitspraak en te respecteren in het vervolgtraject.
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De gemeente is in overleg met innogy en oefent haar taken als bevoegd gezag uit 
Wij zijn in overleg met innogy over de realisatie van een alternatief plan voor het 
aangevraagde Windpark Karolinapolder en de afhandeling van de ingediende 
aanvraag omgevingsvergunning. De gemeente is het bevoegd gezag om een besluit te 
nemen over de ingediende aanvraag omgevingsvergunning. Wij vinden het van belang 
om op een zorgvuldige manier uitvoering te geven aan deze bevoegdheid. Onderdeel 
van het overleg is het opstellen van een gezamenlijke planning. In het kader van dit 
proces wordt er, in lijn met het raadsakkoord, eveneens gesproken met GreenTrust. 
innogy heeft ook overleg met deze partij. Op het moment dat de planning gereed is 
zullen wij hierover informeren.
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