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Onderwerp
Windpark Karolinapolder

Steenbergen; 16 april 2019

Aan de Raad,

In de raadsbrief van 21 maart 2019 hebben wij u geïnformeerd over Windpark Karolinapolder. Wij 
hebben u aangegeven dat het college van burgemeester en wethouders unaniem besloten heeft om 
wederom in gesprek te gaan met de gedeputeerde mevrouw Spierings en innogy. Uitgangspunt bij 
deze gesprekken is zorgvuldigheid en het verkrijgen van draagvlak voor duurzame energieprojecten. 
Hoe kunnen we met elkaar tot een gedragen plan komen voor de realisatie van de opschaling van 
de windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord? Hierbij kan bijvoorbeeld ook worden gesproken 
over meer dan vier windturbines lager dan 150 meter tiphoogte.

In deze raadsmededeling praten wij u bij over de stand van zaken.

Op 1 april 2019 heeft er een mondeling overleg plaatsgevonden tussen de gedeputeerde mevrouw 
Spierings, de burgemeester en wethouder mevrouw Baartmans. Uit dit overleg is gebleken dat de 
gedeputeerde de gemeente ruimte biedt om een alternatief plan voor Windpark Karolinapolder uit 
te werken. Door de bestuurders is uitgesproken niet als overheden tegenover elkaar te willen staan 
in dit dossier.

De onderstaande tekst volgt uit het overleg van 1 april 2019.
De provincie is, binnen de grenzen van de Elektriciteitswet 1998, bereid om de gemeente de gelegenheid te 
geven met een alternatief voorstel te komen dat voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. 
De provincie heeft tijdens het overleg op 1 april 2019 aangegeven dat het door de gemeente aan te dragen 
voorstel 'PIP-proof' moet zijn. In het licht van de afwegingen die de provincie in het kader van de 
Elektriciteitswet mag maken, betekent dit dat het alternatief voor innogy aanleiding is een al ingediend 
PIP-verzoek in te trekken dan wel geen PIP-verzoek in te dienen. De provincie is geen partij in de 
gesprekken met innogy en andere ontwikkelaars en zal daarom niet aan die gesprekken deelnemen. Wel is 
de provincie bereid advies te geven en/of expertise beschikbaar te stellen. De provincie wil over de 
ontwikkeling van een nieuw plan voor 1 juli 2019 een principe-uitspraak ontvangen van de gemeenteraad 
van Steenbergen. Er ligt in dit geval een opgave van minimaal 21,6 MW die tijdig uiterlijk eind 2023 
gerealiseerd moet worden zijn. Voor een alternatief en maatschappelijk gedragen plan moet er op 
hoofdlijnen worden onderbouwd hoe deze opgave ruimtelijk en ook tijdig kan worden gerealiseerd. Een 
verdere uitwerking volgt daarna. Indien innogy toch komt met en vasthoudt aan een PIP-verzoek, kan de 
provincie met een goed alternatief plan in de hand proberen het PIP-verzoek af te wijzen. Vervolgens is het 
in een eventuele beroepsprocedure aan de aan de rechter om dit besluit te toetsen aan de Elektriciteitswet 
1998. Vanuit de provincie is aangegeven dat het uiteindelijk juridisch gezien wel de vraag zal zijn of de 
Elektriciteitswet 1998 deze ruimte ook biedt. Over dit onderwerp is nog geen jurisprudentie bekend.
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Het verslag van het overleg van 1 april 2019 wordt na goedkeuring van zowel de gemeente als de 
provincie aan u toegestuurd.

Na het gesprek op 1 april 2019 is er geprobeerd om zo snel als mogelijk met innogy rondom de tafel 
te kunnen zitten. Dit gesprek kon, vanwege de agenda van innogy, plaatsvinden op 16 april 2019.

Inmiddels hebben twee verschillende partijen zich gemeld voor de uitwerking van een alternatief 
plan voor Windpark Karolinapolder. Met deze partijen worden afzonderlijk constructieve gesprekken 
gevoerd. Ze willen elk met innogy samenwerken om te komen tot een beter ruimtelijk en 
maatschappelijk gedragen plan als alternatief voor Windpark Karolinapolder. Zij zien, qua 
businesscase, ruimte voor de realisatie van een windpark van meer dan vier windturbines in een 
lijnopstelling met een tiphoogte lager dan 150 meter. Hierbij wordt uitgegaan van windturbines met 
een lage ashoogte en een grote rotordiameter. De combinatie met de realisatie van een zonneveld 
kan hierbij nodig zijn. Worden er hogere windturbines (bijvoorbeeld van 180 meter tiphoogte) 
toegestaan, dan wordt er vanzelfsprekend meegewerkt aan het voorkomen van hinder van de 
obstakelverlichting (radar of anders). Ook is er door de partijen aangegeven dat er minder 
windturbines nodig zijn als er hogere windturbines worden toegestaan. Ten slotte is de hoogte van 
de windturbines eveneens van belang in relatie tot de sociale randvoorwaarden.

Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden voor een alternatief plan voor Windpark 
Karolinapolder. De mogelijkheden hiertoe moeten komen vanuit de gesprekken die worden gevoerd 
met innogy en/of de twee bovengenoemde partijen. Binnenkort informeren wij u nader over de 
voortgang van de gesprekken.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,
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