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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Opschaling van de windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord

Steenbergen; 15 januari 2019

Aan de Raad,

Via deze raadsmededeling informeren wij u over de stand van zaken van het project voor de
opschaling van de windturbines aan de Karolinadijk in Dinteloord. Zoals aangegeven in de
raadsvergadering van 3 december 2018 zouden wij bekijken of mediation met innogy uitkomst kan
bieden voor de besluitvorming over de windturbines.

Bemiddelingstraject tussen innogy en gemeente is opgestart

Het overleg tussen innogy en de gemeente onder de leiding van een bemiddelaar is opgestart. De
gesprekken vinden plaats binnen de grenzen van de door innogy ingediende aanvraag
omgevingsvergunning. Hierbij wordt er uitgegaan van windturbines met een maximale tiphoogte
van ongeveer 210 meter. Ook wordt er ook gesproken over de uitwerking van de sociale
randvoorwaarden.
Planning besluitvorming

Onderdeel van het bemiddelingstraject is een gezamenlijke planning. Er wordt voor uw
raadsvergadering van februari 2019 geen raadsvoorstel over de behandeling van de verklaring van
geen bedenkingen aangeboden. We hebben met elkaar afgesproken te streven naar een
raadsbehandeling in maart 2019. Gedurende het bemiddelingstraject moet blijken of dit haalbaar is.
Mocht de raadsbehandeling in maart 2019 niet haalbaar zijn, dan wordt er gewerkt aan een
raadsbehandeling in april 2019.
SDE+ subsidie 2019

De voorjaarsronde 2019 van de SDE+subsidie start op 12 maart en sluit op 4 april om 17.00 uur. De
subsidie voor wind op land is hetzelfde gebleven als in 2018 en bedraagt 0,064 C/kWh. Op dit
moment is nog niet bekend wanneer de najaarsronde 2019 van de SDE+ subsidie start. Tot op
heden is het subsidiebedrag voor wind op land nog niet gewijzigd binnen een kalenderjaar. Het
bovenstaande is mede van belang voor de uitwerking van de sociale randvoorwaarden.
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Meer informatie

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over het proces. Wij zullen deze informatie
ook doorsturen naar de betrokken partijen en inwoners. We verwachten uiterlijk half februari bij u
terug te komen met meer informatie over het bemiddelingstraject. Ook als er in de tussentijd meer
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