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onderwerp ; Overleg over Windpark Karolinapolder

Steenbergen, 7 mei 2019

Geachte heer Boorsma, VERZONDEN 0 8 MEI 2019

innogy heeft op 5 februari 2018 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor 
e realisatie van Windpark Karolinapolder. Hierbij gaat het om de realisatie van vier 

windturbines in een clusteropstelling in de Karolinapolder met een minimale 
tiphoogte van 180 meter en een maximale tiphoogte van 234 meter.

Op 13 maart 2019 is er voor het aangevraagde Windpark Karolinapolder een 
raadsvoorstel (kenmerk BM1900642) besproken in de oordeelsvormende vergadering 
Naar aanleiding van deze behandeling heeft het college van burgemeester en 
wethouders op 21 maart 2019 een raadsbrief verstuurd (kenmerk UM1901923). Op 21 
maart 2019 heeft het presidium besloten om het raadsvoorstel terug te sturen naar 
het college van burgemeester en wethouders (kenmerk RD1900013). Op 27 maart 
2019 is door de lokale WD, mede als gevolg van Windpark Karolinapolder de 
raadscoalitie beëindigd. Op 1 april 2019 hebben gedeputeerde mevrouw Spierings, 
burgemeester de heer Van den Belt en wethouder mevrouw Baartmans gesproken 
over Windpark Karolinapolder en de energietransitie van de gemeente Steenbergen.
In de raadsmededeling van 16 april 2019 hebben wij de verschillende partijen 
geïnformeerd over de stand van zaken (kenmerk BM1901592).

Wij hebben geprobeerd kort na 1 april 2019 met u in gesprek te gaan over het 
alternatievenonderzoek en de voortgang van de besluitvorming voor Windpark 
Karolinapolder. Dit eerste gesprek heeft vanwege de agenda van uw 
projectmedewerkers plaatsgevonden op 16 april 2019.

Zoals u weet is de gemeente benaderd door twee ontwikkelaars (GreenTrust en 
Eneco) die graag samen met u de mogelijkheden voor de realisatie van een alternatief 
plan voor het nu aangevraagde Windpark Karolinapolder willen onderzoeken. In het 
gesprek op 16 april 2019 hebben uw projectmedewerkers aangegeven in overleg te 
gaan met de bovengenoemde ontwikkelaars.
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Op 19 april 2019 heeft er in BN DeStem een artikel gestaan. Uw woordvoerder heeft 
het volgende aangegeven: "We staan wel open om te kijken naar andere alternatieven 
daarvoor zijn we in gesprek met twee andere bedrijven. Wij hopen dat de gemeente 
ook snel meer duidelijkheid geeft.".

Mede vanwege de vakantie van uw projectmedewerkers heeft het vervolgoverleg 
tussen innogy en de gemeente plaatsgevonden op 2 mei 2019. In dit gesprek is door 
mnogy aangegeven dat de overleggen tussen innogy en de twee bovengenoemde 
ontwikkelaars nog moeten plaatsvinden I worden opgestart. Met Eneco was kort 
telefonisch gesproken en is afgesproken om in de week van 6 tot en met 10 mei een 
gesprek te hebben. Met GreenTrust was nog geen afspraak gemaakt. Door de 
gemeente is aangegeven dat er op 9 mei 2019 een persconferentie is ingepland over 
het coalitieakkoord. In het coalitieakkoord zal worden ingegaan op het onderwerp 
windenergie.

Wij vinden het van belang dat we, bij voorkeur met elkaar, zorgvuldig de 
mogelijkheden voor een alternatief plan voor Windpark Karolinapolder bespreken en 
onderzoeken. De gesprekken op 16 april 2019 en 2 mei 2019 zijn constructief 
verlopen. Door uw projectmedewerkers is aangegeven dat er serieus wordt gekeken 
naar het verzoek van de gemeente. Ook is er aangegeven dat er overleg met de 
bovengenoemde ontwikkelaars zal worden gevoerd. Naast het overleg dat door 
innogy wordt gevoerd met Eneco en GreenTrust, vinden wij het voor de zorgvuldigheid 
ook van belang om met u en de desbetreffende ontwikkelaars te spreken. Als 
onderdeel van de gesprekken is met innogy ook overleg over (het 
besluitvormingstraject van) de ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor 
Windpark Karolinapolder vereist. Het college van burgemeester en wethouders vindt 
het van belang om hiervoor, indien nodig, redelijke besluitvormingstermijnen te 
hanteren. Voor een raadsbehandeling in juni 2019 moet het college op uiterlijk 21 mei 
2019 een besluit nemen over het aanbieden van een raadsvoorstel. Gezien de agenda 
van de gemeenteraad en het zomerreces is de volgende mogelijkheid van een 
raadsbehandeling september 2019. Voor een raadsbehandeling in september 2019 
moet het college op uiterlijk 20 augustus 2019 een besluit nemen over het aanbieden 
van een raadsvoorstel.

Het eerstvolgende gesprek tussen innogy en de gemeente is ingepland op 13 mei 
2019. In de gesprekken van 16 april 2019 en 2 mei 2019 hebben wij uw 
projectmedewerkers reeds verzocht om met elkaar een planning op te stellen voor het 
uitvoeren van een alternatievenonderzoek. Deze planning kan dan ook met de 
provincie Noord-Brabant worden gedeeld. Uit het alternatievenonderzoek moet ook 
blijken of er wel of geen nadere besluitvorming over de ingediende aanvraag 
omgevingsvergunning voor Windpark Karolinapolder vereist is. De gemeente is het 
bevoegde 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 onze bevoegdheden.

In de op 16 april 2019 en 2 mei 2019 gevoerde gesprekken hebben uw 
projectmedewerkers aangegeven (nog) niet mee te willen werken aan het maken van 
een planning. Wij zijn van mening dat het maken van een gezamenlijke planning 
bijdraagt aan de zorgvuldige en maatschappelijke verantwoorde behandeling van het 
dossier.
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Hierbij verzoeken wij u schríftelijk om alsnog in te gaan op ons verzoek om met elkaar 
planning op te stellen, zodat we dit dossier, bij voorkeur gezamenlijk op een 
zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde manier kunnen afronden. Het opstellen 
van de planning willen we ook afstemmen met GreenTrust en Eneco. Wij ontvangen 
uw reactie graag zo snel als mogelijk, maarmieļder geval uiterlijk op 13 mei 2019.

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders vah Steenber, Ļn, 
de secretaris, da4

ngh, RA Bit, MBA
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