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Samenwerkingsovereenkomst 
 
 
PARTIJEN: 
 
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INNOGY WINDPOWER NETHER-

LANDS B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
16065082 en gevestigd aan het Willemsplein 4 (5211 AK) te ’s-Hertogenbosch, te dezen rechts-
geldig vertegenwoordigd door de heer J.W.Th. Boorsma en de heer S. Tulp,  
 

hierna ook aangeduid als “innogy”  
 
EN 
 
2. de publiekrechtelijke rechtspersoon GEMEENTE STEENBERGEN, ingeschreven in het handelsre-

gister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20165025 en gevestigd aan Buiten de Veste 
1 (4652 GA) te Steenbergen, te dezen op grond van het bepaalde in artikel 171 lid 1 Gemeente-
wet vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer R.P. van den Belt MBA, handelende ter 
uitvoering van het besluit ex art. 160 lid 1 onder e Gemeentewet van het college van burge-
meester en wethouders van de gemeente Steenbergen d.d. datum collegebesluit, met kenmerk 
kenmerk collegebesluit 

 
hierna ook aangeduid als “de gemeente”  
 
innogy en de gemeente hierna gezamenlijk nader aan te duiden als “Partijen” en hierna afzonderlijk 
ook te noemen “Partij”. 
 
OVERWEGENDE DAT: 
 
I. innogy ontwikkelaar en exploitant is van vier (4) windturbines (‘de Oude Windturbines’) die 

zijn gelegen binnen het op Bijlage 1 aangegeven (zoek)gebied (‘Zoekgebied’); 
 

II. de regio West-Brabant (waartoe de gemeente behoort) bij schrijven van 13 oktober 2011 het 
‘Aanbod windenergie West-Brabant’ (Bijlage 2, ‘het regionale bod’) aan het college van ge-
deputeerde staten van de provincie Noord-Brabant (‘de provincie’) heeft gestuurd, in welk 
aanbod is voorzien in de opschaling van de Oude Windturbines; 
 

III. het aandeel van de gemeente in het regionale aanbod is vastgelegd in de op 31 mei 2012 
door de gemeenteraad van de gemeente (‘de Raad’) vastgestelde “Structuurvisie gemeente 
Steenbergen”; 
 

IV. de Raad op 25 februari 2016 de Motie “Onderzoek Exploitatiemogelijkheid Dorpswindmolen” 
(Bijlage 3) heeft aangenomen en op 22 september 2016 de “Sociale randvoorwaarden voor 
realisatie van zon-, wind- en bio-energieprojecten en opschaling bestaande bouwwerken” 
(Bijlage 4) heeft vastgesteld; 
 

V. de provincie heeft aangegeven de gemeente te houden aan de minimale prestatieverplich-
ting zoals opgenomen in het regionale bod van 9,6 megawatt (‘MW’) extra ten opzichte van 
de Oude Windturbines (die 4 x 0,6 MW produceren);  
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VI. innogy voornemens is om de Oude Windturbines te saneren en in het Zoekgebied vier (4) 
nieuwe windturbines met een gezamenlijk vermogen tussen de 12 MW en 21,6 MW in een 
clusteropstelling te realiseren (“de Windturbines”); 
 

VII. innogy in het kader van het onder VI. genoemde voornemen tot realisering van de Windtur-
bines:  
 

(i) grondpositie-contracten heeft gesloten met de eigenaren van de grond waarop zij de 
Windturbines wil realiseren, en 
 

(ii) op 5 februari 2018 bij de Gemeente een aanvraag voor “een omgevingsvergunning, 
activiteiten ‘Bouwen’, ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘Inrichting 
oprichten of veranderen (milieu)’, ‘Omgevingsvergunning beperkte milieutoets’, 
‘Weg aanleggen of veranderen’, en ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ heeft inge-
diend (aanvraagnummer 3456225); 

 
VIII. innogy de “Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land” uit december 2016 

(‘de Gedragscode’) onderschrijft, welke Gedragscode tot doel heeft om tot meer acceptatie 
van windenergie te komen; 

 

IX. innogy heeft aangegeven dat zij, in het licht van de Gedragscode en het – onder VIII. ge-
noemde – doel daarvan, wenst mee te werken aan de uitwerking van de onder IV. genoemde 
motie en sociale randvoorwaarden en Partijen bij intentieovereenkomst d.d. 19 december 
2017 de initiële uitwerking hiervan hebben vastgelegd, en  
 

X. Partijen hun definitieve afspraken over de uitwerking van de onder IV. genoemde motie en 
sociale randvoorwaarden in deze overeenkomst wensen vast te leggen en wel op de wijze 
zoals hieronder opgenomen. 

 
 
KOMEN HIERBIJ OVEREEN EN STELLEN VAST: 
 
1. Definities, interpretaties en context 
 
1.1. In deze Overeenkomst wordt, tenzij uit de context of de relevante zinsnede ondubbelzinnig 

anders blijkt, aan de hieronder opgenomen onderstreepte termen de betekenis toegekend die 
daarnaast staat vermeld: 

 
a. Bovenwettelijke mitigatie: maatregelen die, zonder dat daar een wettelijke plicht voor 

geldt, (kunnen) worden toegepast om tot matiging, vermindering en/of verzachting 
van overlast van windmolens voor omwonenden te komen, waarbij bijvoorbeeld kan 
worden gedacht aan een stilstandvoorziening in verband met slagschaduw, geluidsni-
veauvermindering, aanpassing van verlichting etc.  
 

b. (het) College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steen-
bergen. 

 
c. Directe Omgeving: De woningen in een afgebakende straal rondom de Windturbines. 

De geluidscontour <47dB Lden en >42dB Lden zal gelden als afbakening van deze Di-
recte Omgeving. Bijlage 5  
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d. Exploitatie van de Windturbines: de periode dat door innogy elektriciteit wordt gele-
verd aan het hoog/middenspanningsnet, met inbegrip van alle naar hun aard voortdu-
rende rechten en plichten die tussen Partijen gelden ten aanzien van die exploitatie.  

 
e. (de) Gedragscode: de door de Nederlandse Windenergie Associatie opgestelde “Ge-

dragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land” (december 2016). 
 

f. (de) Intentieovereenkomst: de door Partijen op 7 december 2017 (innogy) / 19 decem-
ber 2017 (gemeente) ondertekende “Intentieovereenkomst uitwerking sociale rand-
voorwaarden project vernieuwen/opschalen bestaande windmolens Karolinadijk in 
Dinteloord, gemeente Steenbergen”. 

 
g. MWh: megawattuur (energieverbruik van 1.000.000 watt vermogen gedurende één 

uur). 
 

h. (de) Motie: de op 25 februari 2016 door de Raad aangenomen Motie “Onderzoek Ex-
ploitatiemogelijkheid Dorpswindmolen” (Bijlage 3) 
 

i. (de) Overeenkomst: deze (samenwerkings-)overeenkomst tussen de gemeente en in-
nogy. 

 
j. (de) Raad: de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen. 

 
k. SDE+: (subsidie) “Stimulering Duurzame Energieproductie”.  

 
l. SDE+ rapportage: de door de exploitant van een windmolen in het kader van de SDE+ 

jaarlijks in te dienen rapportage, waarin de aan de windmolens gekoppelde geijkte 
bruto productiemeters staan opgenomen. 

 
m. (de) Sociale randvoorwaarden: de op 22 september 2016 door de Raad vastgestelde 

“Sociale randvoorwaarden voor realisatie van zon-, wind- en bio-energieprojecten en 
opschaling bestaande bouwwerken” (Bijlage 4). 

  
n. (de) Windturbines: de door innogy, na sanering van de thans aanwezige windturbines 

in het windgebied, binnen het Zoekgebied te realiseren vier (4) windturbines met een 
gezamenlijk vermogen tussen de 12 MW en 21,6 MW. 

 
o. (het) Zoekgebied: het op Bijlage 1 aangegeven gebied. 

 
1.2. Definities kunnen zonder verlies van betekenis in enkelvoud of in meervoud worden gebruikt. 

 
1.3. Waar in deze Overeenkomst wordt verwezen naar een Bijlage of Artikel, is bedoeld een bijlage 

bij of artikel van deze Overeenkomst. 
 

 
2. Exclusiviteit en (o.a.) afwikkeling Intentieovereenkomst 
 
2.1. Partijen verklaren de Overeenkomst te hebben gelezen, de inhoud ervan volledig te begrijpen 

en de Overeenkomst in volledige vrijheid aan te gaan.  
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2.2. De Overeenkomst bevat al hetgeen Partijen overeen zijn gekomen in verband met de uitwer-
king van de Sociale Randvoorwaarden en de Motie. Met de totstandkoming van deze Over-
eenkomst (Artikel 6.1) eindigen alle overeenkomsten (waaronder in ieder geval de Intentie-
overeenkomst), afspraken en toezeggingen die Partijen ten aanzien van het in de eerste volzin 
van dit Artikel genoemde onderwerp hebben gesloten, respectievelijk gemaakt of gedaan. Ter 
zake deze beëindiging zijn Partijen aan elkaar geen enkele vorm van vergoeding voor schade 
en/of kosten verschuldigd. 

 
 
3. Invulling Sociale randvoorwaarden en Motie 
 
Bovenwettelijke mitigatie 
 
3.1. Indien er een omgevingsvergunning wordt verleend voor de installatie van windturbines met 

een tiphoogte van minimaal 180 meter en maximaal 185 meter, zal voor  alle woningen binnen 
de 6-uurs contour uit het slagschaduwonderzoek de slagschaduw bovenwettelijk beperkt wor-
den tot maximaal 6 uur per jaar. Indien een omgevingsvergunning installatie van windturbines 
met een tiphoogte van minimaal 209 meter en maximaal 215 meter toestaat,  zal de slagscha-
duw bovenwettelijk beperkt worden tot maximaal 0,5 uur per jaar voor alle woningen binnen 
de 6-uurs contour uit het slagschaduwonderzoek, zie de kaart in Bijlage 6.  
 

3.2. innogy stelt een geluidsapp beschikbaar voor de omgeving. Op basis van een jaaranalyse van 
de respons op de app stelt innogy een geluidsmitigatieplan op. 
 

3.3. In het geval dat een omgevingsvergunning installatie van windturbines met een tiphoogte van 
minimaal 209 meter en maximaal 215 meter toestaat, zal innogy een tegemoetkoming doen 
door niet voorzienbare planschade conform de door SAOZ uitgevoerde planschaderisicoanaly-
se uit te keren aan betreffende omwonenden. 
 

3.4. De windmolens worden voorzien van vastbrandende rode obstakelverlichting met een intensi-
teitsregeling waarmee de verlichtingssterkte afhankelijk wordt gemaakt van het zicht. Verder 
is innogy bereid mee te gaan in technische ontwikkelingen die eventuele hinder verder beper-
ken indien ze financieel haalbaar zijn. Van geval tot geval zullen partijen tezamen na overleg 
hierover te hebben gehad besluiten of een dergelijke ontwikkeling al dan niet financieel haal-
baar is. 

 
 
Financiële participatie innogy 
 
3.5.  innogy zal na ingebruikname van innogy’s Windturbines jaarlijks een bedrag aan de gemeente 

betalen van EUR 0,50 (zegge: vijftig cent) per door innogy’s Windturbines in het voorafgaande 
jaar geproduceerde MWh.1 De jaarlijkse bijdrage als hiervoor bedoeld zal jaarlijks worden be-
rekend op basis van de meterstanden die ook voor SDE+ rapportage worden gebruikt.  Deze 
bijdrage is conform NWEA Gedragscode en wordt ter beschikking gesteld aan bewoners in de 
Directe Omgeving. 
 

3.6. innogy zal na ingebruikname van innogy’s Windturbines jaarlijks een bedrag voor de Energie-
transitie aan de gemeente betalen per door innogy’s Windturbines in het voorafgaande jaar 
geproduceerde MWh. De jaarlijkse bijdrage als hiervoor bedoeld zal jaarlijks worden berekend 

                                                      
1
 Dit in overeenstemming met paragraaf “IV. Financiële participatie” van de Gedragscode. 
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op basis van de meterstanden die ook voor SDE+ rapportage worden gebruikt. Indien er een 
omgevingsvergunning wordt verleend voor de installatie van windturbines met een tiphoogte 
van minimaal 180 meter en maximaal 185 meter, bedraagt de bijdrage EUR 0,15 (zegge: vijf-
tien cent). Indien een omgevingsvergunning installatie van windturbines met een tiphoogte 
van minimaal 209 meter en maximaal 215 meter toestaat,  bedraagt de bijdrage EUR 1,10 
(zegge: een euro en tien cent).   

 
In Bijlage 7.1 is een tabel opgenomen die een samenvatting geeft van de sociale randvoor-
waarden. In Bijlage 7.2 is een toelichting gegeven op de samenvatting van de sociale rand-
voorwaarden. 
 

3.7. Betaling van de in Artikel 3.5 en Artikel 3.6 genoemde bedragen door innogy zal jaarlijks uiter-
lijk op 1 april van het jaar volgend op het jaar waarop de bijdrage Financiële participatie innogy 
betrekking heeft, plaatsvinden door overmaking daarvan op bankrekeningnummer 
NL31RABO0148807100 t.n.v. de gemeente Steenbergen onder vermelding van “Bijdrage Fi-
nanciële participatie innogy [jaar]”. 

 
 
Besteding bedragen door gemeente 

 
3.8. De gemeente zal de door haar uit hoofde van Artikel 3.5 te ontvangen bedragen besteden aan 

binnen de Directe Omgeving van de Windturbines te nemen energiemaatregelen voor wonin-
gen, waarbij bijvoorbeeld kan worden gedacht aan isolatie, zonnepanelen en/of duurzaam 
verwarmen.  

 
3.9. De gemeente zal de door haar uit hoofde van Artikel 3.6. te ontvangen bedragen besteden aan 

de ondersteuning van de inwoners van Dinteloord (zie Kaart bijlage 8)  bij de energietransitie. 
Hierbij gaat het om energiemaatregelen voor woningen, waarbij bijvoorbeeld kan worden ge-
dacht aan isolatie, zonnepanelen en/of duurzaam verwarmen. 

 
3.10 Binnen de in dit artikel genoemde kaders is het aan de gemeente om te bepalen waar de door 

haar ontvangen bedragen aan zullen worden uitgegeven.  
 
 
4. Voorwaarde: Verlening Vergunning voor 1 augustus 2019  

 
Indien de omgevingsvergunning als genoemd onder VII. sub (ii) van de considerans niet wordt ver-
leend vóór 1 augustus 2019, wordt deze Overeenkomst van rechtswege ontbonden en zullen de be-
palingen uit deze Overeenkomst geen werking hebben. 

 
 

5. Publiekrechtelijke verantwoordelijkheden (organen) gemeenten  
 

5.1.  innogy is zich ervan bewust dat de gemeente, en dan met name haar (bestuurs-)organen, ge-
bonden is/zijn aan haar/hun publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voortvloeiende uit de al-
gemene beginselen van behoorlijk bestuur, wet- en regelgeving etc. en dat zij voorts acht die-
nen te slaan op de belangen van derden. Het bepaalde in deze Overeenkomst doet niets af aan 
die verantwoordelijkheid en kan er onder meer nooit toe leiden dat de bevoegde organen van 
de Gemeente niet meer de vrijheid hebben om bij het uitoefenen van de publiekrechtelijke 
bevoegdheden belangen van derden op een zorgvuldige wijze te wegen en daar consequenties 
aan te verbinden. Dit houdt in dat de Gemeente, althans haar organen, mogelijk publiekrech-
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telijke rechtshandelingen verricht(en), die niet in het voordeel zijn van de aard of de strekking 
van hetgeen in deze Overeenkomst bepaald.  

 
5.2. Indien zich een situatie zoals in het eerste lid omschreven voordoet, kan innogy geen aan-

spraak maken op enige kosten-en/of schadevergoeding. 
 
 
6. Totstandkoming en einde Overeenkomst 
 
Totstandkoming 
 
6.1 Deze Overeenkomst komt pas tot stand nadat deze namens beide Partijen door (een) daartoe 

bevoegd persoon/bevoegde personen is ondertekend. 
 

6.2 Tot het moment dat is voldaan aan de in Artikel 6.1 genoemde voorwaarde kunnen Partijen geen 
enkel recht ontlenen aan hetgeen in deze Overeenkomst is opgenomen en aan hetgeen aan de 
totstandkoming daarvan voorafging.  

 
Einde 
 
6.3 Deze overeenkomst  blijft gelden tot het einde van de Exploitatie van de Windturbines.  

 

6.4 Partijen sluiten de mogelijkheid om deze overeenkomst tussentijds op te zeggen uit.  
 

6.5 In aanvulling op het bepaalde in art. 6:265 BW hebben Partijen het recht deze Overeenkomst 
zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel te ontbinden indien: 

 
(a) door/voor innogy surseance van betaling wordt aangevraagd of aan innogy surséance 

van betaling wordt verleend, of 
 

(b) het faillissement van innogy wordt aangevraagd of innogy failliet wordt verklaard, of 
 

(c) aan de crediteuren van innogy een onderhands akkoord wordt aangeboden, of 
 

(d) sprake is van liquidatie en/of staking van de onderneming van innogy 
 
Overdracht van rechten 
 
6.6 Het is innogy niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ge-

meente zijn rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst en/of eventuele met deze over-
eenkomst samenhangende overeenkomsten tussen partijen, geheel of gedeeltelijk over te dra-
gen aan derden. De gemeente zal haar toestemming slechts verlenen, indien de aspirant-
rechtsopvolger(s) zich uitdrukkelijk jegens de gemeente verbind(t)(en) tot al hetgeen waartoe in-
nogy jegens de gemeente gehouden is, zulks alsdan onder gelijktijdige zekerheidsstelling. De ge-
meente zal haar toestemming slechts weigeren, indien er grond is om aan te nemen dat de over-
eenkomst door aspirant-rechtsopvolger (s) niet of niet volledig zal worden nageleefd.  
 

6.7 Verandering van aandeelhouder, bestuur of moederbedrijf of verandering van bestuur of zeg-
genschap binnen het concern waartoe innogy behoort, wordt niet gezien als een overdracht van 
rechten of plichten waarvoor de gemeente toestemming dient te verlenen en is geen grond voor 
beëindiging van deze overeenkomst.  
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7. Toepasselijk recht, geschillenregeling en forumkeuze 
 

7.1. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 

7.2. Alle geschillen die verband houden met deze Overeenkomst zullen in eerste aanleg uitsluitend 
door de rechtbank Zeeland-West-Brabant worden beslecht. 

 
 
8. Slotbepaling 

 
8.1. Geen aanpassing van, wijziging van of toevoeging aan deze Overeenkomst zal bindend zijn 

tussen Partijen, tenzij deze schriftelijk is vastgelegd en is ondertekend door alle Partijen. Het 
bepaalde in de vorige zin van dit Artikel geldt tussen Partijen als een bewijsovereenkomst in de 
zin van art. 153 Rv en art. 7:900 lid 3 BW. In het verlengde daarvan kan het bewijs van een 
overeengekomen wijziging uitsluitend worden geleverd met een schriftelijke verklaring als be-
doeld in de vorige volzin; andere schriftelijke verklaringen en getuigenverklaringen ten aanzien 
van enige door mondelinge verklaringen of andere gedragingen overeengekomen wijziging zijn 
als bewijsmiddel uitgesloten. 
 

8.2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Overeenkomst op enig moment geheel of gedeel-
telijk nietig blijkt/blijken te zijn of vernietigd mocht(en) worden, dan blijft het overige in deze 
Overeenkomst bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden ten-
einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te 
komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen 
in acht wordt genomen. Indien Partijen niet binnen twee (2) maanden nadat met voornoemd 
overleg is aangevangen tot overeenstemming zijn gekomen, staat het hen allebei geheel vrij 
het overleg af te breken zonder enige vorm van schadevergoeding verschuldigd te raken. 
  

8.3. Betaling van al hetgeen innogy op grond van deze Overeenkomst aan de gemeente verschul-
digd is, zal uiterlijk op/binnen de in deze Overeenkomst genoemde data/termijnen – zonder 
opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke innogy op de gemeente 
heeft of meent te hebben – geschieden op de in deze Overeenkomst voorgeschreven wijze.  
 

8.4. Elk der Partijen draagt, tenzij conform Artikel 8.1 anders overeengekomen, de eigen kosten 
verbonden aan de totstandkoming van deze Overeenkomst.  

 
 
9. Considerans en bijlagen 

 
9.1. De considerans (“OVERWEGENDE DAT”) en de in Artikel 9.2 genoemde Bijlagen maken inte-

graal onderdeel uit van deze Overeenkomst. Bij tegenstrijdigheid geldt de volgende volgorde 
(van boven naar beneden): 

 
i. (de tekst van) de Artikelen. 
ii. (de tekst van) de considerans. 
iii. (de tekst van) de Bijlagen. 
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9.2. De volgende, door Partijen geparafeerde, Bijlagen vormen één onverbrekelijk geheel met deze 
Overeenkomst: 

 
Bijlage 1:  Zoekgebied windturbines 
Bijlage 2:  het ‘Aanbod windenergie West-Brabant d.d. 13 oktober 2011’ 
Bijlage 3:  Raadsmotie ‘Onderzoek exploitatiemogelijkheid Dorpswindmolen’ 
Bijlage 4:  Raadsbesluit ‘Sociale randvoorwaarden’ 
Bijlage 5:  Kaart Directe Omgeving 
Bijlage 6:  Kaart 6-uurscontour uit het slagschaduwonderzoek 
Bijlage 7.1:  Tabel met samenvatting van sociale randvoorwaarden 
Bijlage 7.2:  Toelichting op de samenvatting van sociale randvoorwaarden 
Bijlage 8:  Kaart kern Dinteloord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ondertekening op het volgende blad - 
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ONDERTEKENING: 
 
Aldus in tweevoud opgemaakt en door Partijen ondertekend: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de gemeente Steenbergen innogy Windpower Netherlands B.V 
Voor deze: Voor deze:  
 
Dhr. R.P. van den Belt MBA , Dhr. S. Tulp,   
Burgemeester Directeur 
 
Op:  Op:  
  
 
Te:  Te:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
innogy Windpower Netherlands B.V 
Voor deze: 
        
Dhr. J.W.Th. Boorsma,    
Directeur  
 
Op:    
  
 
Te:    





Bijlage 2 

het ‘Aanbod windenergie West-Brabant d.d. 13 oktober 2011’ 















Bijlage 3 

Raadsmotie ‘Onderzoek exploitatiemogelijkheid Dorpswindmolen’ 







Bijlage 4 

Raadsbesluit ´Sociale randvoorwaarden´ 









 
Bijlage 7.1  Tabel met samenvatting van sociale randvoorwaarden  
 
Tabel 1: Overzicht aanbod van sociale randvoorwaarden. De opgenomen bedragen zijn 
indicatief. Bij Variant A wordt uitgegaan van de minimaal te verwachten jaarproductie, bij 
Variant B wordt uitgegaan van de maximaal te verwachten jaarproductie. 
 Variant A 

(minimaal 180m en 

maximaal 185m tiphoogte) 

Variant B 

(minimaal 209m en 

maximaal 215m tiphoogte) 

1. Slagschaduwmitigatie Max 6 uur per jaar Max 0,5 uur per jaar 

2. Geluidsmitigatie Geluidsmitigatie optimalisatie 

op basis van jaar analyse met 

geluidapp 

Geluidsmitigatie optimalisatie op 

basis van jaar analyse met 

geluidapp 

3. Planschade   innogy is bereid om vooraf, 

zonder het doorlopen van de 

planschadeprocedure bij de 

gemeente, een tegemoetkoming 

in  planschade conform de 

planschade risicoanalyse van 

maximaal 

€260.000 te vergoeden. innogy 

zal hiervoor binnen 1 jaar na het 

onherroepelijk worden van de 

omgevingsvergunning 

 een aanbod doen aan de 

betreffende omwonenden. 

4. Obstakelverlichting 

avond en nacht 

Minimaal vastbrandend rood 

licht met intensiteitsregeling 

Minimaal vastbrandend rood 

licht met intensiteitsregeling 

5. Verwachte productie per 

jaar 

Inschatting 42.000 MWh Inschatting 63.000 MWh 

6. Eenmalige bijdrage 

kwaliteitsverbetering van 

het landschap volgens de 

structuurvisie (€ 15.000 

per MW opgesteld 

vermogen) 

€ 180.000 éénmalig 

(opgenomen in de anterieure 

overeenkomst) bij 3 MW 

opgesteld vermogen per 

windmolen 

€ 288.000 éénmalig 

(opgenomen in de anterieure 

overeenkomst) bij 4,8MW 

opgesteld vermogen per 

windmolen 

7. Burenregeling op basis 

van geluidscontour 

€ 0,50 per MWh per jaar. 

 Dit is bij de ingeschatte 

jaarproductie € 21.000 per 

jaar. 

Over een periode van 23 jaar 

is dit € 483.000 

€ 0,50 per MWh per jaar.  

Dit is bij de ingeschatte 

jaarproductie € 31.500 per jaar. 

Over een periode van 23 jaar is 

dit € 724.500 

8. Bijdrage Energietransitie  € 0,15 per MWh per jaar. 

Dit is bij de ingeschatte 

jaarproductie € 6.300 per jaar. 

Over een periode van 23 jaar 

is dit € 145.000 

€ 1,10 per MWh per jaar  

Dit is bij de ingeschatte 

jaarproductie € 69.300 per jaar 

Over een periode van 23 jaar is 

dit € 1.593.900 

 

 
 



Bijlage 7.2:  Toelichting op de tabel met sociale randvoorwaarden 

 

Nadere toelichting op de onderdelen 1 t/m 8 uit ‘Tabel met samenvatting van 

sociale randvoorwaarden’ 

Hieronder wordt een nadere toelichting gegeven op de verschillende onderdelen.  

Variant A betreft windmolens met een tiphoogte van minimaal 180 meter en maximaal 

185 meter. Variant B betreft windmolens met een tiphoogte van minimaal 209 meter en 

maximaal 215 meter. 

 

1: Slagschaduwmitigatie 

 

Algemene uitleg: 

De wettelijke norm voor slagschaduw is 17 dagen 20 minuten maximaal voor gevoelige 

objecten (met name woningen) binnen een straal van 12 x de rotordiameter van de 

windturbine(s). De slagschaduw mag echter wel meer dan 17 dagen bijvoorbeeld 18 

minuten zijn. Slagschaduw is te beperken. Om aan de wettelijke norm te voldoen moet 

er al een stilstand voorziening worden ingebouwd. Het stilzetten van een windmolen kost 

omzet, dus geld. Als de SDE+ subsidie uitgaat van een bovengrens van € 64 per MWh, 

dan kost het stilzetten van een windmolen aan de Karolinadijk € 64 per gederfd MWh (bij 

een windmolen van 4,8 MW is dat bij draaien op vol vermogen ca € 300,- per uur). 

 

Bovenwettelijke toezegging: 

Bij keuze voor Variant B zal de slagschaduw bovenwettelijk beperkt worden tot maximaal 

0,5 uur per jaar, voor alle woningen binnen de 6 uurs-contour uit het 

slagschaduwonderzoek. Bij keuze voor Variant A zal de slagschaduw bovenwettelijk 

beperkt worden tot maximaal 6 uur per jaar.  

 

 
Figuur 1:  indicatieve 6 uurs-contour voor slagschaduw  

 

 

 



2: Geluidsmitigatie 

 

Algemene uitleg: 

Geluidsoverlast wordt berekend. De wettelijke norm betreft een jaargemiddelde van 

47dBLden. Geluid overdag kent geen opslagen. Geluid in de avond wordt met 5dB 

gecorrigeerd en geluid ’s nachts met 10dB. Het jaargemiddelde mag niet meer zijn dan 

47dB. Het jaargemiddelde wordt van 1 januari tot 31 december geteld. 

Dat betekent dat het voorkomt dat aan het einde van het jaar de windmolens ‘geknepen’ 

moeten worden om niet over het geluidsgemiddelde heen te gaan. 

 

Bovenwettelijke toezegging: 

innogy stelt in beide varianten een App ter beschikking waarmee de omgeving een 

geluidsvoorspelling krijgt en vervolgens interactief op een schaal van 1 – 7 kan reageren 

om de geluidsbeleving aan te geven. innogy maakt op basis van de ervaringen van het 

eerste jaar een geluidsmitigatieplan, zodat maatwerk voor bijvoorbeeld winderige 

zonnige dagen in het weekend (bij terrasweer) mogelijk wordt. 

 

 

3. Planschade 

 

Algemene uitleg: 

Voor planschade geldt in beginsel een wettelijke procedure. Partijen die menen voor een 

tegemoetkoming planschade in aanmerking te komen kunnen zich melden bij de 

gemeente (planschadeprocedure). Het verzoek wordt beoordeeld door een onafhankelijke 

deskundigencommissie. Aan de hand van dit advies wordt een besluit genomen over het 

uitkeren van de tegemoetkoming in planschade. Indien de planschade-claimende partij 

het niet eens is met het besluit van de gemeente, dan rest de weg naar de rechter.  

 

De praktijk leert dat de uitgekeerde tegemoetkoming in planschade vaak (veel) lager is 

dan de verwachte planschade door de belanghebbenden. Voorzienbaarheid (had men 

kunnen weten dat..)  is een belangrijk criterium. Dit samen met het normale 

maatschappelijke risico leidt vaak tot teleurstellingen bij aanvragers van planschade. 

 

innogy heeft door SAOZ een planschade-risicoanalyse laten maken op basis van het 

worst case scenario (maximale tiphoogte van 234 meter). De risicoanalyse wordt aan de 

anterieure overeenkomst gehecht en wordt openbaar gemaakt. Het maximale 

planschaderisico bedraagt volgens de analyse € 260.000. SAOZ is een gecertificeerd 

planschade bureau. De praktijk leert dat het planschaderisico in analyses vooraf vaak 

hoger wordt ingeschat dan er uiteindelijk wordt toegekend. Dit heeft ermee te maken dat 

het planschadebureau de kans op onderschatting van de planschade zoveel als mogelijk 

wil uitsluiten.  

 

Bovenwettelijke toezegging: 

Bij de realisatie van windturbines Variant B is innogy, na het onherroepelijk worden van 

de omgevingsvergunning, bereid om vooraf, zonder het doorlopen van de 

planschadeprocedure bij de gemeente, een tegemoetkoming in planschade conform de 

planschade risicoanalyse van maximaal € 260.000 te vergoeden. innogy zal hiervoor 

binnen 1 jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning een aanbod 

doen aan de betreffende omwonenden. Dit voorkomt lange procedures, bijkomende 

kosten en mogelijke teleurstellingen. Uiteraard kan degene die geen aanspraak wil 

maken op deze tegemoetkoming gewoon een beroep doen op de normale procedure.  

 

 

 

 

 

 

  



4: Obstakelverlichting 

 

Algemene uitleg: 

Windmolens boven de 149 meter moeten voorzien zijn van verlichting. Standaard zijn dit 

(rode) knipperende lichten. Een alternatief is vast brandende rode verlichting. Een 

duurder alternatief is verlichting waarvan de intensiteit geregeld kan worden afhankelijk 

van het zicht. Verlichting welke via radardetectie wordt aangestuurd wordt wel 

onderzocht (Krammersluizen) maar is momenteel nog niet wettelijk toegestaan. 

 

Bovenwettelijke toezegging: 

De windmolens worden standaard voorzien van vastbrandende rode verlichting met een 

intensiteitsregeling waarmee de verlichtingssterkte afhankelijk wordt gemaakt van het 

zicht. Verder is innogy bereid mee te gaan in technische ontwikkelingen die eventuele 

hinder verder beperken indien ze financieel haalbaar zijn. Van geval tot geval zullen 

innogy en gemeente tezamen na overleg hierover te hebben gehad, besluiten of een 

dergelijke ontwikkeling al dan niet financieel haalbaar is. 

 

 

5: Verwachte jaarproductie 

 

Een windmolen met een opgesteld vermogen van 4,8MW (voorbeeld turbine Variant B) 

heeft een ingeschatte jaarproductie van 15.800 MWh (MegaWatt-uren) per stuk. 4 

windmolens van dit type produceren dan ingeschat 63.000 MWh per jaar. 

 

Een windmolen met een opgesteld vermogen van 3 MW (voorbeeld turbine Variant A) 

heeft een ingeschatte productie van 10.500 MWh per jaar. 4 windmolens van dit type 

produceren dan ingeschat 42.000 MWh per jaar. Uiteraard varieert de productie per jaar. 

De hier opgegeven aantallen zijn daarom inschattingen. Deze inschattingen worden 

gebruikt om het maximale verschil tussen Variant A en Variant B aan te geven. 

 

 

6: De bijdrage kwaliteitsverbetering van het landschap (structuurvisie) 

 

Algemene uitleg: 

Conform de structuurvisie van de gemeente Steenbergen wordt € 15.000 per MW 

opgesteld vermogen beschikbaar gesteld. Dit resulteert in een éénmalige bijdrage van    

€ 180.000 bij 4 windmolens van 3 MW opgesteld vermogen (Variant A) en een bijdrage 

van € 288.000 bij 4 windmolens van 4,8 MW opgesteld vermogen (Variant B). 

 

Toezegging innogy: 

In afwijking van de NWEA Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land 

wordt de bijdrage kwaliteitsverbetering van het landschap (structuurvisie) niet in 

mindering gebracht op de bijdrage aan de burenregeling en/of de ‘bijdrage 

energietransitie’. Hiermee wordt in positieve zin afgeweken van de gedragscode. 

 

 

7: Burenregeling  

Algemene uitleg: 

De NWEA Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land gaat uit van het ter 

beschikking stellen van € 0,40 - € 0,50 per opgewekt MWh  aan de omgeving. 

Bovenwettelijke bijdragen (bijvoorbeeld de gemeentelijke bijdrage kwaliteitsverbetering 

van het landschap op grond van de structuurvisie) mogen hiervan worden afgetrokken.  

 

Toezegging innogy: 

Voor beide varianten wordt € 0,50 per MWh ter beschikking gesteld voor een 

burenregeling. De geluidscontour <47dB Lden en >42dB Lden zal gelden als afbakening 

van deze regeling.  



Er vindt geen aftrek van andere kosten (zie punt 6 hiervoor) plaats. 

 

Rekening houdend met een effectieve productielooptijd van 23 jaar gedurende de looptijd 

van de vergunning bedraagt de ingeschatte bijdrage aan de burenregeling bij: 

 

Variant A:  

€ 21.000 per jaar bij 4 windmolens met een ingeschatte jaarproductie van 42.000 MWh. 

Over 23 jaar is dat € 483.000  

 

Variant B: 

€ 31.500 per jaar bij 4 windmolens met een ingeschatte jaarproductie van 63.000 MWh. 

Over 23 jaar is dat € 724.500 

 

Deze bijdrage wordt jaarlijks achteraf beschikbaar gesteld en kan door de omwonenden 

(binnen de voorgestelde geluidscontour) gebruikt worden voor het nemen van 

energietransitiemaatregelen aan de woning zoals het aanbrengen van isolatie, 

zonnepanelen en duurzame warmte-installaties (warmtepomp – zonneboiler). De nadere 

uitwerking van de burenregeling gebeurt met de directe omgeving.  
 

 
Figuur 2:  indicatieve Lden 47 en Lden 42 contour voor geluid 

 

 

8: Bijdrage energietransitie Dinteloord 

 

Algemene uitleg: 

De ‘bijdrage energietransitie’ is bedoeld om de inwoners van Dinteloord te ondersteunen 

bij de energietransitie. Hierbij gaat het om het aanleggen van zonnepanelen, het isoleren 

en/of duurzaam verwarmen van de woning.  

 

Per 1 januari jl. zijn de belastingen (energiebelasting, opslag duurzame energie) 

verhoogd  Dit samen met een forse stijging van de gas- en stroomprijs zal leiden tot een 



hogere energierekening voor ieder huishouden bij een gelijkblijvend gas- en 

stroomverbruik (inschatting € 300 per jaar bij gemiddeld gebruik). 

 

De manier om de energiekosten te verlagen is om minder energie te verbruiken en/of af 

te nemen van het centrale net. Dit kan bijvoorbeeld door: isolerende maatregelen te 

nemen zodat minder gas wordt verbruikt, LED verlichting toe te passen voor minder 

stroomverbruik, zelf stroom op te wekken door de aanleg van zonnepanelen of zelf 

warmte op te wekken door het gebruik van een zonneboiler al dan niet in combinatie met 

een warmtepomp. 

 

 

Figuur 3: woonplaats Dinteloord 

 

Toezegging innogy: 

Ten opzichte van het vorige aanbod is dit onderdeel gewijzigd. In plaats van te werken 

met een fysieke dorpsmolen is ervoor gekozen een bedrag per MWh beschikbaar te 

stellen en de  bijdrage aan het landschap (zie punt 6 hiervoor) niet op de ‘bijdrage 

energietransitie’ in mindering te brengen. De bijdrage wordt jaarlijks achteraf 

beschikbaar gesteld. 

 

Op basis van de ingeschatte opbrengst per jaar en een effectieve productielooptijd van 

23 jaar gedurende de looptijd van de vergunning bedraagt de ingeschatte bijdrage 

energietransitie bij: 

 

Variant A: 

€ 6.300 per jaar bij 4 windmolens met een ingeschatte jaarproductie van 42.000 MWh. 

Over 23 jaar is dat € 145.000. 

 

Variant B: 

€ 69.300 per jaar bij 4 windmolens met een ingeschatte jaarproductie van 63.000 MWh. 

Over 23 jaar is dat € 1.593.900. 



Bijlage 8 

Kaart kern Dinteloord 



GBKN Dinteloord

woonplaats Dinteloord

Legenda
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