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Stichting SIRENE 
p.a. Rolleweg 33 
4751 VA Oud Gastel    

            

       Aan: Gemeenteraad Steenbergen 

       Postbus 6 

4650 AA Steenbergen 

 

Betreft: Windturbines Karolinapolder 

        Oud Gastel, 13 maart 2019 

Geachte Gemeenteraad,  

 

In onze brief van 7 maart 2019 informeerde we u over de vergunningplicht ingevolge artikel 

2.7 van de Wet natuurbescherming (hierna Wnb). Opvallend is dat het college u hierover niet 

heeft geïnformeerd. 

Pas gisteren is hieromtrent een raadsmededeling aan de Raad gezonden. Sirene wil u er op 

wijzen dat hierin een procedure wordt voorgesteld die in strijd is met de wet en de conclusie 

dat dit onderwerp niet hoeft te worden betrokken bij de omgevingsvergunning onjuist is.  

 

Het zogenoemde ‘aanhaken’ van de procedures Wnb in de procedure omgevingsvergunning is 

geregeld in het Besluit omgevingsrecht, artikel 2.2aa . De letterlijke tekst van dit artikel is 

als bijlage bij deze brief gevoegd. Omdat deze tekst moeilijk is te begrijpen, volgt hierna 

uitleg en ‘vertaling’.  

De essentie is dat beide procedures uit de Wnb, te weten de vergunning ingevolge artikel 2.7  

Wnb (gebiedsbescherming) en de ontheffingen ingevolge de artikelen hoofdstuk 3 Wnb 

(soortenbescherming) deel uitmaken van de procedure omgevingsvergunning, behalve 

wanneer ze als vergunning of ontheffing zijn verleend of aangevraagd, voordat de 

omgevingsvergunning is aangevraagd.  

 

Innogy heeft wel een ontheffing Wnb aangevraagd, maar geen vergunning Wnb. Nu deze 

procedure alsnog nodig is, maakt deze deel uit van de omgevingsvergunning.  

Een separate aanvraag bij de provincie kan daar niet in behandeling worden genomen.  

  

Het college van B&W informeert de Raad in de Raadsmededeling van 12 maart 2019 

onjuist.  

 

De omgevingsvergunning kan op 1 april 2019, vanwege onvolledigheid (en dus 

onzorgvuldigheid)  niet ter inzage worden gelegd. De procedure omgevingsvergunning dient 

opnieuw plaats te vinden.   

 

Namens de Stichting Sirene,   

 

 

 

 

 

Henk Baptist, Voorzitter  
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Besluit omgevingsrecht 

 

Artikel 2.2aa. Activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving (Natura 2000-

activiteiten en flora- en fauna-activiteiten) 

Als categorie activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de wet, worden tevens 

aangewezen: 

 a. het realiseren van een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in 

artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, behoudens de gevallen, bedoeld in de 

artikelen 2.9, eerste, tweede, derde of vijfde lid, of 9.4, eerste, achtste of negende lid, van die 

wet, artikel 9, vijfde lid, van de Spoedwet wegverbreding of artikel 13, achtste lid, van de 

Tracéwet, voor zover dat project, onderscheidenlijk die handeling bestaat uit een activiteit 

waarop het verbod, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdelen a tot en met h of in artikel 2.2 

van de wet, of bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de wet in samenhang met 

artikel 2.2a van toepassing is en voor zover voor dat project, onderscheidenlijk voor die 

andere handeling geen vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet 

natuurbescherming is aangevraagd of verleend; 

 b. het verrichten van een handeling als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid, van 

de Wet natuurbescherming, behoudens de gevallen, bedoeld in de artikelen 3.3, tweede of 

zevende lid, 3.8, tweede of zevende lid, 3.10, tweede of derde lid, of 3.31, eerste lid, voor 

zover die handeling bestaat uit een activiteit waarop het verbod, bedoeld in artikel 2.1, eerste 

lid, onderdelen a tot en met h of in artikel 2.2 van de wet, of bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 

onderdeel i, van de wet in samenhang met artikel 2.2a van toepassing is en voor zover voor die 

handeling geen ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, 3.8, eerste lid of 3.10, tweede 

lid in samenhang met 3.8, eerste lid, is aangevraagd of verleend. 

 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&artikel=2.1&g=2019-03-12&z=2019-03-12
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&artikel=2.7&g=2019-03-12&z=2019-03-12
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&artikel=2.9&g=2019-03-12&z=2019-03-12
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&artikel=9.4&g=2019-03-12&z=2019-03-12
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&artikel=9.4&g=2019-03-12&z=2019-03-12
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015158&artikel=9&g=2019-03-12&z=2019-03-12
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006147&artikel=13&g=2019-03-12&z=2019-03-12
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006147&artikel=13&g=2019-03-12&z=2019-03-12
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&artikel=2.1&g=2019-03-12&z=2019-03-12
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&artikel=2.2&g=2019-03-12&z=2019-03-12
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&artikel=2.2&g=2019-03-12&z=2019-03-12
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&artikel=2.1&g=2019-03-12&z=2019-03-12
https://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/2018-07-28#Hoofdstuk2_Paragraaf2.1_Artikel2.2a
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&artikel=3.1&g=2019-03-12&z=2019-03-12
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&artikel=3.5&g=2019-03-12&z=2019-03-12
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&artikel=3.10&g=2019-03-12&z=2019-03-12
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&artikel=3.10&g=2019-03-12&z=2019-03-12
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&artikel=3.3&g=2019-03-12&z=2019-03-12
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&artikel=3.3&g=2019-03-12&z=2019-03-12
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&artikel=3.8&g=2019-03-12&z=2019-03-12
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&artikel=3.10&g=2019-03-12&z=2019-03-12
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&artikel=3.31&g=2019-03-12&z=2019-03-12
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&artikel=2.1&g=2019-03-12&z=2019-03-12
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&artikel=2.1&g=2019-03-12&z=2019-03-12
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&artikel=2.2&g=2019-03-12&z=2019-03-12
https://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/2018-07-28#Hoofdstuk2_Paragraaf2.1_Artikel2.2a

