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Onderwerp
Stand van zaken over het dossier Windpark Karolinapolder en de uitvoering van het raadsakkoord

Steenbergen; 27 augustus 2019

Aan de Raad,
In de raadsmededelingen van 3 en 10 juli 2019 (kenmerken BM1903082 en BM1903241) hebben wij
u geïnformeerd over de stand van zaken voor het dossier Windpark Karolinapolder en de uitvoering
van het raadsakkoord. Hierbij geven wij u een update.
Het raadsakkoord

Op 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 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 150 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.
Aanvraag omgevingsvergunning van innogy voor Windpark Karolinapolder

Het college heeft u op 9 juli 2019 een raadsvoorstel aangeboden, zodat u in september een besluit
kunt nemen over het weigeren van de verklaring van geen bedenkingen voor de door innogy
ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor Windpark Karolinapolder.

www.gemeente-steenbergen.nl

BM1903878

Overleg met de provincie, innogy en Green Trust

Als vervolg op het overleg van 9 juli 2019 (gesprek tussen de provincie, innogy, Green Trust en de
gemeente) heeft er op 14 augustus 2019 een vervolgoverleg plaatsgevonden tussen de provincie,
Green Trust en de gemeente, innogy heeft zich zonder specifieke reden afgemeld.
Gedurende het gesprek is door de provincie gemeld, dat innogy heeft aangekondigd een verzoek
om een provinciaal inpassingsplan (PIP) in te gaan dienen.
Green Trust heeft zich na het overleg van 9 juli 2019 nog ingespannen om een aantal mogelijke
varianten te ontwikkelen voor een windpark gecombineerd met een zonnepark.
Hierbij gaat het over een lijnopstelling van 6 of 7 windturbines langs het Volkerak met een tiphoogte
lager dan 150 meter OF een lijnopstelling van 4 windturbines van 180 meter tiphoogte langs het
Volkerak. Beide opstellingen worden gecombineerd met een zonnepark van 30 hectare. De
varianten zijn gelegen in de Dinteloordse polder ten westen van de bestaande windturbines aan de
Karolinadijk te Dinteloord.
innogy heeft richting Green Trust aangegeven niet mee te willen werken aan het saneren van één of
meerdere van de vier bestaande windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord. Green Trust heeft
dan ook een aantal varianten ontwikkeld waarbij er wordt uitgegaan van de instandhouding van de
bestaande 4 windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord.
In het overleg op 14 augustus is door de wethouders Baartmans en Knop aangegeven dat het
college uitvoering geeft aan het raadsakkoord. Dit raadskader gaat uit van maximaal 8 windturbines
met een tiphoogte lager dan 150 meter. Blijven de vier bestaande windturbines staan, dan is er
slechts ruimte voor vier nieuwe windturbines.
Conclusie

Het college van burgemeester en wethouders geeft uitvoering aan het raadsakkoord. Hierboven
heeft u kunnen lezen wat de standpunten van innogy en Green Trust zijn. Ondanks de ruimte die in
het raadsakkoord wordt geboden voor de energietransitie en de realisatie van windenergie moeten
wij constateren dat er vanuit ontwikkelaars nu geen plan voor de realisatie van windenergie binnen
de grenzen van het raadsakkoord is.
In september behandelt u het raadsvoorstel over het weigeren van de verklaring van geen
bedenkingen voor de door innogy ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor Windpark
Karolinapolder. Nadat u het besluit heeft genomen om de verklaring van geen bedenkingen te
weigeren, moet het college de aanvraag omgevingsvergunning van innogy weigeren. Na de
weigering van de aanvraag omgevingsvergunning door de gemeente, komt de
beslissingsbevoegdheid weer bij de provincie te liggen. Dient innogy een verzoek om een
inpassingsplan (PIP) in bij de provincie, dan is het vervolgens aan de provincie om dit verzoek te
beoordelen.
Ondanks het feit dat ons raadsakkoord ruimte biedt voor de uitvoering van de energietransitie
hebben wij tot nu toe geen gehoor gevonden bij ontwikkelaars die onze transformatie vorm zouden
moeten geven.
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Het college zal alle mogelijke inspanning blijven verrichten om gezamenlijk met de provincie de
doelstellingen te gaan halen.

Hoogachtend,
__
burgemeester en wethouders van Steeříbergen,
de secretaris,
de burgemeester,

ngh, RA

en Belt, MBA
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