
 

 

 
 

Nota van beantwoording overlegreacties aanvraag omgevingsvergunning 

voor het opschalen van vier windturbines in de Karolinapolder te Dinteloord 

(versie 16 april 2018) 
 

Inleiding 

Het plan voor het opschalen van vier windturbines in de Karolinapolder te Dinteloord is voor het overleg 

ingevolge artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening juncto artikel 6.18 Besluit omgevingsrecht aangeboden 

aan de provincie Noord-Brabant, het waterschap Brabantse Delta, Rijkswaterstaat, de Veiligheidsregio, 

Defensie en de buurgemeenten. 

 

Het vooroverleg is opgestart op 22 februari 2018. Er is verzocht om schriftelijke vooroverlegreacties uit te 

brengen voor 23 maart 2018. Binnen deze termijn zijn er geen schriftelijke reacties binnengekomen.  

 

Overlegreactie Provincie Noord-Brabant (4 april 2018) 

Samenvatting: 

1. De provincie geeft aan dat de Verordening ruimte (VR) zowel binnen de structuur van de 

groenblauwe mantel (artikel 6.18 VR) als binnen de aanduiding ‘Zoekgebied voor windturbines’ 
(artikel 33 lid 2 VR) een grondslag om onderhavig project mogelijk te maken. De provincie 

adviseert de aanvaardbaarheid van de locatie op beide grondslagen te baseren.  

2. Ten aanzien van artikel 6.18 VR wordt gevraagd om een afschrift van de overeenkomst tussen de 

gemeente en de initiatiefnemer waaruit blijkt dat er sociale randvoorwaarden zijn gekoppeld aan 

het plan.  

3. Ook wordt in relatie tot artikel 6.18 VR aangegeven dat bij het ontwerp van de 

omgevingsvergunning een voorwaardelijke bepaling opgenomen moeten zijn dat de windturbines 

na 25 jaar worden verwijderd. 

4. In de ruimtelijke onderbouwing moet explicieter worden ingegaan in welke mate sprake is van een 

extern effect op het Natuur Netwerk Brabant (NNB) en in welke mate compensatie noodzakelijk 

is. 

 

Reactie: 

1. Dit onderdeel is conform de Verordening ruimte nader onderbouwd in de ruimtelijke 

onderbouwing.  

2. Bij de ruimtelijke onderbouwing is een kopie van de intentieovereenkomst tussen de gemeente en 

innogy gevoegd. De verdere vertaling van de sociale en maatschappelijke randvoorwaarden 

gebeurt in een nog te sluiten overeenkomst.  

3. In de ontwerpvergunning is de voorwaarde opgenomen dat de vergunning wordt verleend voor 

een periode van 25 jaar na gereedmelding van de werkzaamheden. 

4. In de ruimtelijke onderbouwing is een situatietekening opgenomen waarin de ligging van het 

Natuur Netwerk Brabant (NNB) is weergegeven en waarop de ‘overzwaai’ cirkel van de 
windturbines is ingetekend. Hieruit blijkt dat de rotorbladen niet over het NNB reiken. Ook is 

verduidelijkt of er sprake is van een toename (ten opzichte van het bestaande windpark) van de 

52 dB-contour over het Natuur Netwerk Brabant. Geluidberekeningen met een maximale invulling 

met de worst-case turbine tonen aan dat er geen sprake is van een toename. Het aantal hectare 

neemt zelfs iets af.  Hierdoor is financiële compensatie niet aan de orde. 

 

Overlegreactie gemeente Moerdijk (12 april 2018) 

Samenvatting: 

1.  In de ruimtelijke onderbouwing wordt aangegeven dat er door de initiatiefnemer een afdracht 

kwaliteitsverbetering landschap zal worden gedaan in het gemeentelijke fonds. Aangezien de 

windturbines nagenoeg tegen onze onderlinge gemeentegrens worden gebouwd, wordt er 

verzocht om bij de besteding van deze middelen ook oog te hebben voor de impact van het plan 

op de gevolgen voor de landschapsbeleving vanuit de gemeente Moerdijk. 

2. Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat de mogelijkheid wordt geboden tot participatie in een 

zogenaamde dorpsmolen. Er wordt een groot belang gehecht aan sociale participatie, waarmee 

omwonenden niet alleen de lasten maar ook de lusten van de grootschalige opwek van duurzame 

energie kunnen genieten. Wanneer de omwonenden in de gemeente Moerdijk (buitengebied en 
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de kern Heijningen) de mogelijkheid wordt geboden om te participeren in deze dorpsmolen, zal 

het college zich niet tegen het bouwplan verzetten. 

 

Reactie: 

1. Voor dit onderdeel wordt uitvoering gegeven aan de gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie. De 

realisatie van de windturbines moet gepaard gaan met een kwaliteitsverbetering van het 

Steenbergse landschap. Over de invulling gaan wij in overleg met directe omgeving.  

2. De opschaling van de windturbines is onderdeel van het regiobod voor de realisatie van 

windenergie in West-Brabant (brief van de Regio West-Brabant van 13 oktober 2011). Bij het 

project moet er worden voldaan aan de op 22 september 2016 door de gemeenteraad 

vastgestelde sociale randvoorwaarden. Een onderdeel van de sociale randvoorwaarden is dat 

innogy bereid is één van de vier windturbineposities beschikbaar te stellen als zogenaamde 

‘Dorpsmolen’. Daarin kunnen omwonenden, inwoners van de gemeente en andere verbruikers 

van energie participeren in de exploitatie van de ‘Dorpsmolen’. De participatiemogelijkheden in de 

‘Dorpsmolen’ worden in overleg met de omgeving nader uitgewerkt.  
 


