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Onderwerp
Windpark Karolinapolder

Steenbergen; 12 maart 2019

Aan de Raad,

Op 1 maart 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aan innogy een ontheffing op 
grond van de Wet natuurbescherming verleend. Hierbij gaat het om een ontheffing voor 
soortenbescherming. In dit besluit is eveneens aangegeven dat er voor Windpark Karolinapolder 
een vergunningplicht geldt voor het onderdeel Natura 2000-gebieden.

Door innogy is geen aanvraag ingediend voor een vergunning op grond van de Wet 
natuurbescherming voor het onderdeel Natura 2000-gebieden. Op basis van het verrichte 
ecologische onderzoek, waarvan de resultaten zijn opgenomen in het rapport'Natuurtoets 
Windpark Karolinapolder, Toetsing in het kader van de Wet natuurbescherming en Natuurnetwerk 
Nederland' opgesteld door Bureau Waardenburg met de datum 22 augustus 2018 en de 
aanvullende notitie 'Reactie Bureau Waardenburg op aanvullende vragen van ODBN en OMWB' 
eveneens opgesteld door Bureau Waardenburg met de datum 18 januari 2019, is geconcludeerd dat 
geen vergunningplicht bestaat voor het onderdeel Natura 2000-gebieden.

Naar aanleiding van de opmerking in de ontheffing voor soortenbescherming over een 
vergunningplicht voor Natura 2000-gebieden heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente, 
innogy en de Omgevingsdienst Brabant-Noord (namens de provincie). Hoewel innogy van mening 
blijft dat er geen vergunningplicht is, wordt er door innogy in overleg met de Omgevingsdienst 
Brabant-Noord alsnog een aanvraag voor een vergunning voor mogelijke effecten op 
Natura 2000-gebieden ingediend. Door deze aanvraag wordt de provincie Noord-Brabant bevoegd 
om een vergunning te verlenen voor de effecten op Natura 2000-gebieden, waarmee dit onderwerp 
door het college niet hoeft te worden betrokken bij de besluitvorming over de 
omgevingsvergunning. Ook speelt dit aspect geen rol bij uw besluitvorming over de verklaring van
geen bedenkingen.

Hoogachtend, i
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

elt, MBA
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