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Onderwerp
ontwikkelingen windpark Karolinapolder

Geachte raadsleden,

innogy wil u met deze brief informeren over de status van het onderzoek dat zij - in overleg met de ge
meente en andere initiatiefnemers - doet naar mogelijke alternatieven voor haar oorspronkelijke vergun
ningaanvraag voor het opwaarderen van Windpark Karolinapolder.

Op 21 maart 2019 ontving innogy de raadsbrief (UM1901923) van het College waarin ze bekend maakte, 
het zorgvuldig voorbereide raadsvoorstel voor een vergunning en verklaring van geen bedenkingen, nog 
niet aan de raad voor te leggen voor besluitvorming. Met als argument dat er niet voldoende politiek- en 
maatschappelijk draagvlak voor zou zijn. Het College geeft daarnaast aan in overleg te treden met Gede
puteerde Spierings van de Provincie Noord Brabant en innogy, om te komen tot een gedragen plan voor 
de opwaardering van windpark Karolinapolder. Op 27 maart 2019 is door de lokale VVD, mede als gevolg 
van het besluitvormingsproces rond Windpark Karolinapolder de raadscoalitie beëindigd.

Zoals u heeft kunnen lezen in de raadsmededeling van 16 april (BM1901592) heeft de Provincie Noord- 
Brabant het College de gelegenheid gegeven om voor 1 juli te komen met een alternatief plan dat voldoet 
aan de door de Provincie gestelde voorwaarden.

In april en mei heeft innogy diverse gesprekken gevoerd met andere initiatiefnemers, te weten Green- 
trust en Eneco, en met wethouder Baartmans en haar ambtelijke ondersteuning, innogy heeft zowel op 
16 april als 2 mei in overleggen met de wethouder aangegeven dat zij bereid is mee te denken over een 
alternatief plan, met daarbij de kanttekening dat een alternatief ook echt een realistisch haalbaar en be
ter plan moet zijn. Beter voor de omgeving, beter voor natuurwaarden en beter voor de sociale rand
voorwaarden. Maar vooral dat ook helder moet zijn welke beleidskaders er gehanteerd zullen worden 
waarbinnen alternatieven op politiek draagvlak van de gemeente kunnen rekenen. Na goedkeuring van 
de ontwerpvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen door een raadsmeerderheid op 31 
mei 2018 en vervolgens tweemaal afzien van verdere besluitvorming in de Raad door het College is het 
voor ons van belang dat daar helderheid over komt. Bovendien hebben we gevraagd hoe de gemeente
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denkt om te gaan met het maken van een keuze tussen concurrerende initiatieven en op welke gronden 
alternatieven tegen elkaar afgewogen moeten worden.

Na de presentatie van het nieuwe coalitie-akkoord op 10 mei is de ambitie van de coalitie voor het wind- 
park helder geworden: een windpark van maximaal 8 windturbines op een lijn langs het Volkerak met een 
maximale hoogte van 150 m. Daarmee is volgens wethouder Baartmans een alternatief samen met Eneco 
niet langer aan de orde net als andere alternatieven binnen de gemeentegrenzen van Steenbergen.

In de tussentijd is in mei ook bekend geworden dat de SDE++ subsidie die vanaf 2020 van kracht gaat 
worden zal dalen. De rijksoverheid zet sterk in op kostenreductie. Dit geeft de sector de motivatie effici
ënter te werken en in te zetten op innovatie. Die kostenreductie en innovatie betekent voor windenergie 
dat windturbines groter en efficiënter worden. Wanneer er geen ruimte voor die innovatie geboden 
wordt, zet verlaging van subsidie de rentabiliteit van het windproject, en mogelijkheden voor sociale 
randvoorwaarden onder druk. We hebben altijd aangegeven dat innogy voor een rendabel project met 4 
windturbines inclusief sociale randvoorwaarden een minimale hoogte van 180 m nodig heeft. Dit is ook 
bevestigd door een objectief rentabiliteitsonderzoek van Pondera (in opdracht van de gemeente Steen
bergen) naar windturbines van 150 m, waarbij is gerekend met de subsidietarieven van 2019.. Omdat wij 
als innogy het belang van deze sociale randvoorwaarden vooral voor de direct omwonenden onderschrij
ven willen wij dit project graag ontwikkelen volgens de voorwaarden zoals afgestemd met de gemeente.

Draagvlak is een onderwerp dat terugkomt in zowel het oorspronkelijke plan als alternatieve plannen. We 
zien dat er veel onrust ontstaat nu de politieke kaders veranderd zijn. Zo zijn er de afgelopen weken inge
zonden brieven van bewoners, actiegroepen en dorpsraad aan het College gestuurd met veel vragen over 
de ontstane situatie. Hier komt onder andere in naar voren dat er direct omwonenden zijn die hun voor
keur uitspreken voor de vier turbines in de Karolinapolder in plaats van acht turbines van 150 m die dich
terbij hun huis geplaatst worden en een verdubbeling is in het aantal turbines. De vraag is gerechtvaar
digd hoe het zit met maatschappelijk draagvlak voor het in het coalitie-akkoord gepresenteerde alterna
tief.

Ondanks deze complexe situatie, doen we ons uiterste best om samen met Greentrust te onderzoeken of 
een realistisch alternatief mogelijk is. We hebben binnenkort een overleg op directieniveau tussen Green
trust en innogy en we zullen u op de hoogte houden van deze ontwikkelingen.

Indien gewenst gaan we graag/het u in gesprek om de situatie nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

M Boorsma
Ivlaņager Onshore innogy Windpower Netherlands BV


