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Geachte raadsleden van de gemeente Steenbergen, 
 
Mijn naam is Rob Smit en ik ben als projectontwikkelaar namens innogy samen met mijn collega 
Anne Struijs nauw betrokken bij de plannen voor de opschaling van de windturbines in de 
Karolinapolder te Dinteloord. innogy is als moederbedrijf van Essent en eerder als de PNEM al lange 
tijd - inmiddels al 20 jaar - buren van Dinteloord met de huidige windturbines. En we willen ook in de 
toekomst graag goede buren blijven met de nu voorgestelde opschaling van het windpark. Met die 
opschaling kan straks op de locatie jaarlijks duurzame elektriciteit voor 21.000 huishoudens 
opgewekt worden. Ter vergelijking: het huidige park heeft de afgelopen 20 jaar elk jaar duurzame 
elektriciteit voor 1500 huishoudens gemaakt. De opschaling levert dus 14 x zoveel, en daarmee bijna 
afdoende om jaarlijks alle elektriciteit voor Steenbergse huishoudens op te wekken. En dat is precies 
waarom we dit project graag realiseren: om een flinke stap te maken in de energietransitie die we 
zullen moeten maken om schade aan klimaat en natuur door ons energieverbruik te verminderen. En 
daarbij denken we ook aan de belangen van onze kinderen. 
 
Het plan is bepaald niet nieuw. Al in 2011 is in regioverband met de Provincie afgesproken dat op 
deze locatie een opschaling van het huidige project zou gaan plaatsvinden. En dit voornemen is door 
de gemeenteraad in 2012 bekrachtigd in de Gemeentelijke structuurvisie. Daarbij is uitdrukkelijk de 
ambitie opgeschreven om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken met zo min mogelijk 
windturbines. Daarmee is het voorstel dat nu voorligt niets anders dan invulling geven aan staand 
beleid.  
 
Dat betekent niet dat er lichtzinnig gedacht is over de invulling van het plan. Na de zomer van 2016 
heeft innogy zich gemeld bij de gemeente om aan te geven dat we dit project graag op een manier 
wilden invullen die past bij de sociale randvoorwaarden, die de gemeente naar aanleiding van een 
breed gedragen motie in die tijd had vastgesteld. Samen met de gemeente en ook de Provincie 
hebben we bekeken welke procedure we het best zouden kunnen volgen om tot een zorgvuldige 
besluitvorming te kunnen komen, met ook het kunnen halen van de gestelde duurzaamheidsdoelen 
van gemeente, regio en provincie in het vizier. 
 
Begin 2017 zijn we echt van start gegaan samen met medewerkers van de gemeente en een speciale 
adviseur voor de invulling van de sociale randvoorwaarden. Er zijn informatie-avonden geweest om 
de omwonenden vroegtijdig te informeren en uit te nodigen om mee te denken over een optimale 
invulling van de sociale randvoorwaarden. Daarnaast is er gedegen onderzoek gedaan naar alle 
relevante aspecten van de impact van het plan op de omgeving. Daarbij gaat het om geluid, 
slagschaduw, visuele impact, veiligheid en natuur. Er is een jaar lang uitgebreid natuuronderzoek 
gedaan door een gespecialiseerd ecologisch bureau met veel veldwerk, en de conclusie is helder: het 
project kan doorgang vinden zonder significant negatieve effecten op natuurdoelen. 
 
De resultaten van alle onderzoeken kunt u vinden in de onderliggende stukken op het 
raadsinformatie-systeem. Uit de conclusies - die ook getoetst zijn door onafhankelijke derden – blijkt 
dat we aan alle wettelijke vereisten kunnen voldoen. Maar in het kader van ‘een goede buur zijn’ en 
de sociale randvoorwaarden gaan we bij dit project veel verder dan de wettelijke eisen. In het 
voorliggende voorstel zal slagschaduw vergaand bovenwettelijk beperkt worden. En we bieden een 
geluidsapp aan waarmee omwonenden enerzijds een geluidsverwachting per dag kunnen inzien, 
maar ook interactief kunnen aangeven in welke mate ze eventueel overlast ervaren. We gaan die 
feedback het eerste jaar verzamelen en daarmee vervolgens een plan opstellen om eventuele 
overlast te verminderen. In Nederland zijn we op dit moment de enige windexploitant die dit 
aanbiedt. Daarnaast voorzien we in een ongebruikelijke tegemoetkoming planschade, betalen we € 
15.000 / MW voor het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit, hebben we een financiële  



burenregeling voor direct omwonenden en een bijdrage energietransitie voor Dinteloord die de 
energietransitie verder kan aanjagen. Al met al een pakket sociale randvoorwaarden dat méér dan in 
lijn is met inzichten uit gesprekken met de voormalige klankbordgroep en regiegroep en  dat véél 
verder gaat dan de gedragscode van de NWEA. Ik kan me niet voorstellen dat u voorbeelden kunt 
vinden van vergelijkbare windprojecten die betere sociale randvoorwaarden hebben. 
 
Uiteraard hebben wij begrip voor zorgen en emoties die mensen kunnen hebben bij de komst van 
een windpark. Maar we hebben weinig begrip voor stemmingmakerij die die emoties op een 
ongezonde manier voeden. Het project zal vooral visueel impact hebben op de omgeving, maar niet 
zoveel als sommige mensen u willen laten geloven. We hebben extra fotorealistische visualisaties 
laten maken van het voorgestelde project en die zijn te zien in een online viewer waarin u op 
verschillende plekken vanuit Dinteloord een goed beeld krijgt van de visuele impact met 360 graden 
beelden. De link staat op het raadsinformatiesysteem met een verbeelding vanaf de hoek 
Westvoorstraat – Stoofdijk. Wij wensen u veel wijsheid in uw overwegingen bij dit belangrijke 
onderwerp. We hopen dat u zich daarbij baseert op onderbouwde feiten, met oog voor oprechte 
emoties. Nederland staat voor een enorme taakstelling, Steenbergen heeft nu een kans om daarin 
een serieuze stap te zetten met dit project waarvan ook de inwoners van Dinteloord mee kunnen 
profiteren. 


