
-------- Doorgestuurd bericht -------- 

Onderwerp: SPOED: Z-064967-134460 

Datum: Tue, 12 Mar 2019 23:22:45 +0100 

Van: Henk Baptist 

Aan: Info 

 
Beste ODBN, 

Op 1 maart 2019 verleende U ontheffing artikel 3.3 Wnb aan Innogy Windpower Netherlands BV 

onder kenmerk Z-064967- 134460. 

In deze ontheffing nam U in de 9procedurele aspecten9 onder 6 op dat voor het project sprake is 

van een vergunningplicht voor het onderdeel Natura 2000 gebieden. 

 

Het project bevindt zich in het stadium dat morgen 13 maart 2019 de gemeenteraad moet 

besluiten over een Vvgb voor afwijking van het bestemmingsplan en BenW het voornemen 

hebben op 1 april 2019 de omgevingsvergunning te verlenen. 

 

De Stichting Sirene heeft hierop in een zienswijze van 16 juli 2018 reeds gewezen op de noodzaak 

van de vergunning Wnb en in samenhang met de wijziging bestemmingsplan op een m.e.r. plicht. 

Dit complex is door BenW steeds ontkend. 

 

Heden heeft de gemeente Steenbergen een raadsmededeling verspreid met als inhoud dat 

alsnog een vergunning Wnb wordt aangevraagd, waarmee dit onderwerp door het college niet 

hoeft te worden betrokken bij de besluitvorming over de omgevingsvergunning en geen rol 

speelt bij de besluitvorming van de gemeenteraad. 

 

De Stichting Sirene maakt zich boos over deze haar inziens valse of foute informatie aan de 

gemeenteraad. Wij zijn van mening dat nu de vergunning Wnb niet is aangevraagd v99r de 

omgevingsvergunning, deze ingevolge het gestelde in artikel 2.2aa onder a van het Besluit 

omgevingsrecht moet “aanhaken” bij de omgevingsvergunning. Wij zijn van mening dat ODBN de 

aanvraag niet in behandeling mag nemen. 

 

Wat wij echter erger vinden is dat de bevolking en de gemeenteraad door dit college vals worden 

voorgelicht. De gemeenteraad zal mogelijk woensdagavond een besluit nemen dat is gebaseerd 

op onjuiste informatie. 

 

Daarom verzoek ik U dringend nog op woensdag 13 maart 2019 aan de gemeenteraad te 

berichten wat de juiste procedure is ten aanzien van deze vergunning Wnb, dan wel vvgb in een 

OBM. 

 

Bijlage de betreffende raadmededeling. 

Verder informatie treft U op https://raad.gemeente-

steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2019/13- 

maart/19:30 

 

Namens de Stichting Sirene, 

Henk Baptist 


