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  BM1903061 

Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 juli 2019 

 

Gelet op:  

Artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto artikel 6.5 Besluit 

omgevingsrecht (Bor). 

 

Overwegende dat:  

• op 5 februari 2018 een aanvraag om omgevingsvergunning (geregistreerd onder  

ZK18000536) is ontvangen die niet in overeenstemming is met het ter plaatse geldende 

bestemmingsplan voor de realisatie van vier windturbines in de Karolinapolder te 

Dinteloord;  

• het verlenen van deze omgevingsvergunning enkel is toegestaan met toepassing van artikel 

2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo indien de activiteit niet in strijd is met een goede 

ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing 

bevat;  

• dat de gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen alleen kan weigeren in het belang 

van een goede ruimtelijke ordening (artikel 2.27, derde lid Wabo juncto artikel 6.5, tweede lid 

Bor);  

• er 43 zienswijzen over de ontwerpbeschikking, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen 

en het m.e.r.-beoordelingsbesluit zijn binnengekomen. De zienswijzen zijn behandeld in het 

document Nota van beantwoording zienswijzen, Windpark Karolinapolder nabij Dinteloord 

Gemeente Steenbergen ;  
• als gevolg van de beoordeling van de ingediende zienswijzen, de beeldvormende 

raadsvergadering van 29 oktober 2018, de opiniërende vergadering van 3 december 2018, 

de oordeelsvormende vergadering van 13 maart 2019, het besluit van het presidium van 21 

maart om het raadsvoorstel van het college van 26 februari 2019 (kenmerk BM1900642) 

terug te sturen naar het college, het coalitieakkoord 2019 - 2022 Aan de slag!  van 8 mei 
2019 en het raadsakkoord van 16 mei 2019 wordt er geconcludeerd dat de verklaring van 

geen bedenkingen voor de ingediende aanvraag omgevingsvergunning moet worden 

geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening, conform de nadere 

onderbouwing zoals opgenomen in het bijgesloten raadsvoorstel van 9 juli 2019 (kenmerk 

BM1903088); 

• er bij de aanvraag omgevingsvergunning sprake is van strijd met een goede ruimtelijke 

ordening. Het ruimtelijk plan is in strijd met een goede ruimtelijke ordening waardoor de 

weigeringsgrond als genoemd in artikel 2.27, derde lid van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht juncto artikel 6.5, tweede lid van het Besluit omgevingsrecht, van toepassing 

is.  

  

 

besluit: 

 

• de ingediende zienswijzen ontvankelijk, niet-ontvankelijk, gegrond, ongegrond en deels 

ongegrond te verklaren conform het document Nota van beantwoording zienswijzen, 
Windpark Karolinapolder nabij Dinteloord Gemeente Steenbergen  (BBM1900814);  

• de verklaring van geen bedenkingen (als bedoeld in artikel 2.27 Wabo juncto artikel 6.5 Bor) 

in het belang van een goede ruimtelijke ordening te weigeren voor de realisatie van vier 

windturbines in de Karolinapolder te Dinteloord met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, 
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onder a, onder 3° Wabo (aanvraag omgevingsvergunning van 5 februari 2018 geregistreerd 

onder ZK18000536). 

 

 

 

Steenbergen, 26 september 2019 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 

 

 

 

 

drs. E P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 


