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Onderwerp
Opschaling windturbines in de Karolinapolder te Dinteloord

Steenbergen; 26 februari 2019

Aan de raad,

1. Inleiding
Het is bij u bekend dat innogy Windpower Netherlands B.V. (hierna: innogy), het voornemen heeft 
om de vier bestaande windmolens aan de Karolinadijk te Dinteloord op te schalen. Hiervoor heeft 
innogy in februari 2018 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend.

Het is van belang om het besluitvormingstraject zorgvuldig te doorlopen. Na de raadsbehandeling in 
mei 2018 over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen, zijn onder andere een beeldvormende 
en een opiniërende raadsvergadering gehouden over de opschaling van de windturbines. De 
volgende stap is de besluitvorming over de aanvraag omgevingsvergunning. Hierbij staat het besluit 
van de gemeenteraad over de verklaring van geen bedenkingen centraal. Pas na een positief besluit 
van de gemeenteraad kan het college de omgevingsvergunning verlenen. Wordt de verklaring van 
geen bedenkingen geweigerd, dan moet het college de vergunning eveneens weigeren.

De opschaling van de windturbines is onderdeel van het regionale bod windenergie van 13 oktober 
2011 aan de provincie Noord-Brabant, waarbij het uitgangspunt is dat de windturbines uiterlijk eind 
2020 gerealiseerd zijn. Het regionale bod is weer onderdeel van het provinciale bod windenergie 
aan het Rijk als onderdeel van het nationale energieakkoord (6000 MW windenergie op land in 
2020). Het aandeel van de gemeente Steenbergen uit het regionale bod is verankerd in de 
gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie (vastgesteld door de gemeenteraad op 31 mei 2012).

Het eerste deel van het gemeentelijke aandeel in het regionale bod is gerealiseerd. Hierbij gaat het 
over de windturbines op het Agro 8« Food Cluster Nieuw Prinsenland. Het tweede en tevens laatste 
onderdeel van het gemeentelijke aandeel in het regionale bod is de opschaling van de windturbines 
aan de Karolinadijk te Dinteloord.

De realisatie van de opschaling van de windturbines draagt bij aan de doelstelling van een 
energieneutraal Steenbergen in 2040. De bestaande windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord 
voorzien ongeveer 1500 huishoudens van duurzame energie. Na de opschaling kunnen er ongeveer 
21.000 huishoudens gebruik maken van duurzame energie. Hierbij wordt uitgegaan van een 
gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik van 3000 KWh per huishouden (bron: Milieucentraal).

Er is gekozen voor het instrument omgevingsvergunning met een afwijking van het 
bestemmingsplan. Voor deze procedure is het college van burgemeester en wethouders bevoegd 
gezag. U bent het bevoegde orgaan voor het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen. 

Ter inzage ligt:

www.eemeente-steenbereen.nl
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Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben op 9 januari 2018 besloten om haar 
beslissingsbevoegdheid over te dragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen hebben op 30 januari 2018 besloten 
dat door innogy geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.

Op 2 februari 2018 heeft innogy een ontheffing Wet Natuurbescherming aangevraagd bij de 
provincie. Voor dit onderdeel is de provincie bevoegd gezag.

Op 5 februari 2018 heeft innogy een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie 
van Windpark Karolinapolder. Hierbij gaat het om de opschaling van de bestaande windturbines aan 
de Karolinadijk te Dinteloord. De bestaande windturbines worden gesaneerd en er worden in een 
clusteropstelling vier nieuwe windturbines gerealiseerd. Het aantal windturbines blijft gelijk, maar 
het vermogen neemt toe van 2,4 MW naar tussen de minimaal 12 MW en maximaal 21,6 MW. De 
aanvraag betreft de bouw, het oprichten en in werking hebben van een nog nader te specificeren 
windturbinetype. In de aanvraag is gewerkt met een bandbreedte voor de minimale (180 meter 
tiphoogte) en maximale hoogte (234 meter tiphoogte). Bij onderbouwing van het initiatief is 
uitgegaan van een worst case benadering, zodat de maximale gevolgen voor de omgeving in beeld 
zijn gebracht. Hierbij gaat het over: geluid, slagschaduw, natuur en andere ruimtelijk relevante 
aspecten.

Globale ligging plangebied (links, rood omcirkeld) en locatie van de bestaande windturbines (rechts, blauw aangestipt).
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Indicatie clusteropstelling van de nieuwe windturbines.

Impressie van de clusteropstelling met een rotordiameter 120 meter. Deze impressie sluit aan bij de opstellingsvariant met 
een tiphoogte van ongeveer 180 meter, (bron: ROM 3D)

ĪÜgí-TÌ

---- '
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Impressie van de clusteropstelling met een rotordiameter 140 meter. Deze impressie sluit aan bij de opsteliingsvariant met 
een tiphoogte van ongeveer 210 meter, (bron: ROM 3D)

Op 31 mei 2018 heeft u besloten om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen, als bedoeld in 
artikel 2.27 Wabo juncto artikel 6.5 Bor, af te geven voor de opschaling van vier windturbines in de 
Karolinapolder te Dinteloord met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3D Wabo.

Op 7 juni 2018 is de zienswijzenprocedure gestart. Tegen de ontwerpbesluiten (ontwerp 
omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen) zijn meerdere (43 zelfstandige) 
zienswijzen ingediend.

De behandeling van de zienswijzen vindt plaats in de bijgesloten 'Nota van beantwoording 
zienswijzen, Windpark Karolinapolder nabij Dinteloord Gemeente Steenbergen'. Als gevolg van de 
zienswijzen is er een addendum aan de ruimtelijke onderbouwing toegevoegd en worden er 
wijzigingen doorgevoerd in de omgevingsvergunning (kenmerk UM1900174). De wijzigingen in de 
omgevingsvergunning zijn de volgende:

- de windturbines hebben een minimale tiphoogte van 209 meter en een maximale tiphoogte 
van 215 meter, gemeten vanaf het gemiddelde aansluitende maaiveld. Dit is inclusief de 
hoogte van de fundering boven het gemiddelde aansluitende maaiveld.

- met het daadwerkelijk oprichten van de masten van de aangevraagde windturbines mag 
worden gestart na sanering van de vier bestaande windturbines in de Karolinapolder te 
Dinteloord, alle overige werkzaamheden, (zoals voorbereidende en civiele werkzaamheden 
aan infrastructuur, bekabeling en fundering) mogen voorafgaand aan de sanering worden 
uitgevoerd;

- obstakelverlichting is op basis van luchtvaartveiligheid een verplichting waar niet vanaf 
geweken kan worden, innogy is voornemens een verlichtingplan op te stellen waarbij het 
uitgangspunt is dat initiatiefnemer alle technische verbeteringen op dit punt die economisch 
haalbaar zijn in de realisatie van het windpark toepast. De verplichting tot het opstellen van 
een verlichtingsplan wordt als voorschrift verbonden.

Ambtshalve wordt er aan de omgevingsvergunning een instandhoudingstermijn verbonden voor de 
duur van 25 jaar na het onherroepelijk worden van de beschikking.

Bij de opschaling van de windturbines wordt uitvoering gegeven aan de op 22 september 2016 door 
de gemeenteraad vastgestelde sociale randvoorwaarden voor duurzame energieprojecten. Dat

4



BM1900642

betekent dat ontwikkelende partijen die in de gemeente Steenbergen hernieuwbare 
energieprojecten willen realiseren, met een goed voorstel moeten komen waaruit blijkt op welke 
wijze de directe omgeving, inwoners en bedrijven uit Steenbergen betrokken kunnen worden bij het 
voorgenomen project.

innogy en de gemeente hebben in een samenwerkingsovereenkomst afspraken gemaakt over de 
sociale randvoorwaarden. De overeenkomst wordt hierbij voorwensen en bedenkingen 
aangeboden aan de gemeenteraad. Ingevolge artikel 160 lid 1 sub e juncto artikel 169 lid 4 
Gemeentewet dient het college de raad vooraf inlichtingen te verstrekken over het besluit tot het 
verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling - zoals het aangaan van een overeenkomst - 
indien dit besluit ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. Het college dient de raad 
daarbij in de gelegenheid te stellen om haar wensen en bedenkingen ter kennis van het college te 
brengen. Het college is voornemens om met innogy een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan 
waarin de sociale randvoorwaarden en de afspraken hierover zijn geborgd. Gelet op de mogelijke 
maatschappelijke ingrijpendheid van het project, wordt u hierbij in de gelegenheid gesteld om 
wensen en bedenkingen te kunnen uiten over de samenwerkingsovereenkomst.

In het vorige aanbod van innogy werd een dorpsmolen aangeboden. Hiervoor was een externe 
partij nodig die via een coöperatieve vereniging ongeveer 5000 inwoners van Steenbergen en 
daarbuiten moest verzamelen om de dorpsmolen in eigen beheer te kunnen gaan exploiteren. Na 
succesvolle crowdfunding zou dan een bijdrage voor de energietransitie in Steenbergen/Dinteloord 
mogelijk zijn.
Het huidige aanbod gaat uit van eenmalige en jaarlijkse financiële bijdragen voor diverse doelen. Dit 
maakt het aanbod eenvoudiger, de financiële bijdragen zekerder en niet afhankelijk van een derde 
partij. Het organiseren van een dorpsmolen kost ook geld. Die kosten worden nu bespaard. Daarom 
is het voorliggende aanbod in zijn geheel een hoger aanbod in euro's dan het vorige aanbod. Het 
mogelijke nadeel van dit aanbod is dat inwoners van Steenbergen en Dinteloord in het bijzonder nu 
niet kunnen participeren door groene stroom van een dorpsmolen af te nemen en de bijdrage voor 
de energietransitie niet in één keer ter beschikking komt maar jaarlijks in delen.

Bij het uitwerken van de sociale randvoorwaarden is onderzocht op welke manier innogy 
bovenwettelijk kan bijdragen aan het beleid van de gemeente Steenbergen. Het aanbod van innogy 
is gekoppeld aan de te verwachten productie van de nieuwe windmolens. Doordat windmolens van 
ongeveer 210 meter tiphoogte veel meer productie (-t-50%) draaien dan windmolens met een 
tiphoogte van ongeveer 180 meter is het mogelijk voor innogy om voor deze variant een beter 
aanbod te doen.

Het aanbod bestaat uit 2 varianten:
- 'Variant A' met een tiphoogte van minimaal 180 meter en maximaal 185 meter 

OF
- 'Variant B' met tiphoogte van minimaal 209 meter en maximaal 215 meter.

De exacte tiphoogte van de uiteindelijk te plaatsen windmolens is afhankelijk van het aanbod van 
windmolens in de markt en de fundering die nodig is. De bovengenoemde hoogtes bestaan uit het 
gedeelte van de fundering boven het maaiveld plus de hoogte van de windturbine. Om een goede 
aanbesteding te doen is het voor innogy nodig te werken met een bandbreedte in hoogte.
Een relatief kleine afwijking in hoogte van de windmolen kan een behoorlijk productieverschil geven.

Het aanbod is afhankelijk van de minimale en maximale toegestane tiphoogte van de 
omgevingsvergunning voor de nieuwe windturbines. De sociale randvoorwaarden zijn aanmerkelijk 
ruimer als de omgevingsvergunning met bijbehorende verklaring van geen bedenkingen de 
realisatie van windturbines met een tiphoogte van minimaal 209 meter en maximaal 215 meter 
toestaat.
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In onderstaande 'tabel 1' wordt het maximale verschil weergegeven tussen Variant A' en Variant B'. 
In 'tabel 2' zijn de financiële verschillen voor 5 windmolentypen uitgewerkt binnen de aangegeven 
bandbreedten voor Variant A' en Variant B'.

In het aanbod voor de sociale randvoorwaarden wordt ingegaan op slagschaduwmitigatie, 
geluidsmitigatie, een tegemoetkoming in planschade door innogy zonder planschadeprocedure, de 
obstakelverlichting, de 'burenregeling' (voor de direct omwonenden) en de 'bijdrage energietransitie’ 
(voor de woningen van Dinteloord). Een nadere toelichting op de deelonderwerpen van het 
voorliggende aanbod treft u aan onder'3. Overwegingen'.
In de anterieure overeenkomst worden afspraken gemaakt over de eenmalige bijdrage voor de 
kwaliteitsverbetering van het landschap (C 15.000 per MW opgesteld vermogen). Deze volgt uit de 
structuurvisie. In de anterieure overeenkomst worden ook afspraken gemaakt over planschade (de 
reguliere procedure).

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 180 meter en maximaal 

185 meter tiphoogte)

Variant B
(minimaal 209 meter en maximaal 215 

meter tiphoogte)
1. Slagschaduwmitigatie Max 6 uur per jaar Max 0,5 uur per jaar
2. Geluidsmitigatie Geluidsmitigatie optimalisatie op basis 

van jaaranalyse met geluidapp
Geluidsmitigatie optimalisatie op basis 
van jaaranalyse met geluidapp

3. Planschade Wettelijke procedure innogy is bereid om vooraf, zonder het 
doorlopen van de planschadeprocedure 
bij de gemeente, een tegemoetkoming in 
planschade conform de planschade 
risicoanalyse van maximaal 6 260.000 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 
(C 15.000 per MW 
opgesteld vermogen)

C 180.000 eenmalig 
(opgenomen in de anterieure 
overeenkomst) bij 3 MW opgesteld 
vermogen per windmolen

C 288.000 eenmalig 
(opgenomen in de anterieure 
overeenkomst) bij 4,8 MW opgesteld 
vermogen per windmolen

7. Burenregeling op basis 
van geluidscontour

C 0,50 per MWh per jaar.
Dit is bij de ingeschatte jaarproductie
6 21.000 per jaar. Over een periode van 
23 jaar is dit C 483.000

C 0,50 per MWh per jaar.
Dit is bij de ingeschatte jaarproductie
Ç 31.500 per jaar. Over een periode van
23 jaar is dit C 724.500

8. Bijdrage energietransitie C 0,15 per MWh per jaar.
Dit is bij de ingeschatte jaarproductie
C 6.300 per jaar. Over een periode van
23 jaar is dit C 145.000

C 1,10 per MWh per jaar.
Dit is bij de ingeschatte jaarproductie
C 69.300 per jaar. Over een periode van
23 jaar is dit C 1.593.900

6



BM1900642

Tabel 2: Indicatie van waarden behorende bij 5 verschillende windmolentypen binnen de 
bandbreedte van Variant A' en Variant B'.

Windtuibine MW turbine Tiphoogte
exclusief
fundering

MW totaal Netto
productie
totaal
(MWh
perjaar)

Bijdrage
Kwalileíls
verbetering
landschap

(eenmalig
C 15.000 
per MW)

Burenreqelinq Bijdrage energie transitie

Turbme A 4,8 211.6 19.2 63 000 6 288 000
« 0,50 per MWh is bìi inqeschatîe 

productie « 31 500 perjaar en dat Is 
« 724 .500 over periode van 23 Jaar

6 1,10 per MWh is bij inqeschatîe 
productie « 69,300 per jaar en dat is 
« 1 593 900 over periode van 23 jaar

Turbine B 4,2 210 16,8 57.960 6 252.000
«0,50 per MWh is bij ingeschatte 
productie « 28.980 per jaar en dat is 
« 665.000 over periode van 23 jaar

« 1,10 per MWh is bij ingeschatte 
productie ť 63.756 per jaar en dat is 
« 1.466 388 over periode van 23 jaar

Turbine C 3.45 210 13.8 51.660 6 207 000
« 0,50 per MWh is bli inqeschatîe 
productie « 25.830 perjaar en dal is 
« 594 090 over periode van 23 jaar

« ï, 10 per MWh Is bij ingeschatte 
productie « 56.800 perjaar en dat is 
« 1.307 000 over periode van 23 iaar

Turbine D 3.45 180 13.8 46750 É 207 000
« 0,50 per MWh Is bij ingeschatte 
productie «23.375 per laar en dat is 
« 537.625 over periode van 23 jaar

« 0,15 per MWh is bf ingeschatte 
productie « 7 012 periaaren dat is 
« 161.287 over periode van 23 jaar

Turbine E 3.0 178.4 12 42.000 « 180 000
« 0.50 per MWh is bij ingeschatte 
productie ť 21.000 per jaar en dal s 
« 483 000 over pehode van 23 jaar

« 0.15 per MWh is bţ ingeschatte 
productie ť 6 300 per jaar en dat is 
«145 000 over periode van 23 jaar

Variant A' betreft de turbines type D en E en Variant B' betreft de turbines type A, B en C.

Bovenstaand overzicht geeft inzicht in de prestaties van een aantal werkelijk op de markt 
verkrijgbare turbines op: het aantal MW opgesteld vermogen en het aantal MWh duurzame 
elektriciteit dat geproduceerd kan worden. Daarnaast geeft het de financiële revenuen weer van een 
aantal onderdelen van de sociale randvoorwaarden die passen onder Variant A' of Variant B'.

Hieronder wordt inzicht gegeven in het oude aanbod (bij vergunningverlening voor 2 oktober 2018) 
en het nu voorliggende aanbod (bij vergunningverlening voor 1 augustus 2019).

Windmolens Variant A (tiphoogte minimaal 180 meter en maximaal 185 meter)
Bij besluit 2018 Bij besluit 2019

Slagschaduwmitigatie Wettelijke norm, de meerkosten 
worden in mindering gebracht op 
andere bijdragen

Maximaal 6 uur perjaar zonder 
aftrek op bijdragen

Geluidsmitigatie Wettelijke norm, de meerkosten 
worden in mindering gebracht op 
andere bijdragen

Optimalisatie geluidsmitigatie op 
basis van jaaranalyse met een 
geluidapp.
Geen aftrek op bijdragen

Planschade Wettelijke procedure Wettelijke procedure
Obstakelverlichting 
avond en nacht

Vastbrandend (wettelijk)

Intensiteitsregeling is een optie te 
betalen uit de bijdragen

Minimaal vastbrandend rood licht 
met intensiteitsregeling. Hiervoor 
geen aftrek op de bijdragen

Verwachte productie 
perjaar

Inschatting 42.000 MWh Inschatting 42.000 MWh

Eenmalige 
Landschapsbijdrage 
volgens de 
structuurvisie

+Z- C 180.000 eenmalig en 
af te trekken van de bijdrage 
energietransitie

+Z- C 180.000 eenmalig. Geen aftrek 
op de bijdragen.

Bijdrage Burenregeling C 0,50 per MWh is +Z- C 21.000 per 
jaar. Mitigatiemaatregelen worden 
in mindering gebracht op deze

C 0,50 per MWh is +Z- C 21.000 per 
jaar. Geen aftrek van de 
opgenomen mitigatiemaatregelen

7



BM1900642

bijdrage op de bijdragen
Bijdrage
energietransitie

Bruto bijdrage geschat op
C 300.000 bij realisatie van de 
dorpsmolen. Na aftrek van de 
bijdrage kwaliteitsverbetering van 
het landschap (structuurvisie) 
resteert mogelijk een Bijdrage 
energietransitie van maximaal
C 120.000

Vaste bijdrage van C 0,15 per MWh. 
Bij inschatting is dit C6.300 per jaar. 
Over een periode van 23 jaar is dit 
ongeveer C 145.000.
Er is geen aftrek van de bijdrage 
kwaliteitsverbetering van het 
landschap (structuurvisie) of 
andere hiergenoemde mitigerende 
maatregelen.

Opmerking: alle bedragen zijn indicatief

De sociale randvoorwaarden zijn in deze variant toegenomen ten opzichte van het vorige aanbod. 
De slagschaduwmitigatie tot maximaal 6 uur per jaar is extra, net als de intensiteitsregeling voor de 
obstakelverlichting. Meerkosten voor de geluidsmitigatie door optimalisatie zijn voor rekening van 
innogy. De bijdrage kwaliteitsverbetering van het landschap (structuurvisie) wordt niet in mindering 
gebracht op de 'bijdrage energietransitie'. Door een vast bedrag per MWh af te spreken, in plaats 
van te kiezen voor een dorpsmolen, is de zekerheid voor de 'bijdrage energietransitie' hoger.

Windmolens Variant B (tiphoogte minimaal 209 meter en maximaal 215 meter)
Bij besluit 2018 Bij besluit 2019

Slagschaduwmitigatie Wettelijke norm, de meerkosten 
worden in mindering gebracht op 
andere bijdragen

Max 0,5 uur per jaar.
Er is geen aftrek op andere 
bijdragen

Geluidsmitigatie Wettelijke norm, de meerkosten 
worden in mindering gebracht op 
andere bijdragen

Optimalisatie geluidsmitigatie op 
basis van jaaranalyse met een 
geluidapp.
Geen aftrek op bijdragen

Planschade Wettelijke procedure innogy is, bereid om vooraf, zonder 
het doorlopen van de 
planschadeprocedure bij de 
gemeente, een tegemoetkoming in 
planschade conform de planschade 
risicoanalyse van maximaal
C 260.000 te vergoeden, innogy zal 
hiervoor binnen 1 jaar na het 
onherroepelijk worden van de 
omgevingsvergunning een aanbod 
doen aan de betreffende 
omwonenden. Hiervoor is er geen 
aftrek op de bijdragen.

Obstakelverlichting 
avond en nacht

Vastbrandend (wettelijk)

Intensiteitsregeling is een optie te 
betalen uit de bijdragen

Minimaal vastbrandend rood licht 
met intensiteitsregeling. Hiervoor is 
er geen aftrek op de bijdragen

Te verwachten 
productie per jaar

Inschatting 63.000 MWh Inschatting 63.000 MWh

Eenmalige 
Landschapsbijdrage 
volgens de 
structuurvisie

C 288.000 eenmalig (bij 
windmolens van 4,8 MW) en af te 
trekken van bijdrage 
energietransitie

Ç 288.000 eenmalig (bij 
windmolens van 4,8 MW). Geen 
aftrek op de bijdragen.

Bijdrage Burenregeling Ç 0,50 per MWh is C 31.500 per jaar 
bij ingeschatte productie.

Ç 0,50 per MWh is C 31.500 per jaar 
bij ingeschatte productie. Geen
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Mitigatiemaatregelen worden in 
mindering gebracht op deze 
bijdrage

aftrek van de opgenomen 
mitigatiemaatregelen op de 
bijdragen

Bijdrage
energietransitie

Bruto bijdrage geschat op
Ç 1.700.000 bij realisatie 
dorpsmolen. Na aftrek van de 
bijdrage kwaliteitsverbetering van 
het landschap (structuurvisie) 
resteert mogelijk een bijdrage 
energietransitie van maximaal
C 1.300.000

Vaste bijdrage van C 1,10 per MWh. 
Bij ingeschatte jaarproductie
Ç 69.300 per jaar. Over een periode 
van 23 jaar is dit C 1.593.900.
Er is geen aftrek van de bijdrage 
kwaliteitsverbetering van het 
landschap (structuurvisie) of 
andere hiergenoemde mitigerende 
maatregelen.

Opmerking: alle bedragen zijn indicatief

De sociale randvoorwaarden zijn in deze variant toegenomen ten opzichte van het vorige aanbod.
De slagschaduwmitigatie tot maximaal 0,5 uur per jaar is extra, net als de intensiteitsregeling voor 
de obstakelverlichting. Meerkosten voor de geluidsmitigatie door optimalisatie zijn voor rekening 
van innogy. De bijdrage kwaliteitsverbetering van het landschap (structuurvisie) wordt niet in 
mindering gebracht op de 'bijdrage energietransitie'. Door een bedrag per MWh af te spreken, in 
plaats van te kiezen voor een dorpsmolen, is de zekerheid voor de 'bijdrage energietransitie' hoger. 
Het aanbod om vooraf de ingeschatte planschade volgens de risicoanalyse te vergoeden is extra 
opgenomen.

Het streven is om de besluitvorming voor de opschaling van de windturbines af te ronden voor 
woensdag 3 april 2019, zodat innogy na positieve besluitvorming nog in de voorjaarsronde op 
uiterlijk 4 april 2019 de SDE+ subsidie kan aanvragen.

Aangezien er op grond van het geldende bestemmingsplan geen medewerking kan worden verleend 
aan de opschaling van de windturbines is er tevens een omgevingsvergunning voor handelen in 
strijd met de regels ruimtelijke ordening op grond van artikel 2.1, lid 1 sub c van de Wabo (een 
afwijking van het bestemmingsplan) vereist. In het kader van de bijbehorende procedure dient u 
een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Zonder verklaring van geen bedenkingen kan de 
omgevingsvergunning niet worden verleend.

Voor het besluitvormingstraject voor de opschaling van de windturbines in de Karolinapolder is het 
van belang dat u een besluit neemt over de volgende onderdelen:

- de behandeling van de ingediende zienswijzen;
- de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad;
- wensen en bedenkingen inzake de samenwerkingsovereenkomst voor de sociale 

randvoorwaarden.

In de bij de verklaring van geen bedenkingen bijgesloten omgevingsvergunning (bijlage kenmerk 
UM1900174) en de nota van zienswijzen zijn alle relevante onderwerpen onderbouwd. Eveneens zijn 
er voorwaarden opgenomen, zodat er wordt voldaan aan wet- en regelgeving, gemeentelijk beleid 
en er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Vanwege de in de omgevingsvergunning 
opgenomen voorwaarden is het, in het kader van een goede ruimtelijke ordening niet nodig om 
aanvullende voorwaarden op te nemen in de door u af te geven verklaring van geen bedenkingen.
Er is overeenstemming over de anterieure overeenkomst. Deze wordt, nadat de bijbehorende 
concerngaranties akkoord bevonden zijn, gesloten voor uw raadsbehandeling. Eveneens is er 
overeenstemming over de samenwerkingsovereenkomst voor de sociale randvoorwaarden. Deze 
overeenkomst wordt nu aangeboden voor wensen en bedenkingen.
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In dit raadsvoorstel en de bijgesloten verklaring van geen bedenkingen wordt er door het 
college van burgemeester en wethouders uitgegaan van windturbines met een minimale 
tiphoogte van 209 meter en een maximale tiphoogte van 215 meter boven het gemiddelde 
aansluitende maaiveld. De hoogte bestaat, gezien de vergunningaanvraag, zowel uit het 
gedeelte van fundering als de hoogte van de windturbine boven het gemiddelde aansluitende 
maaiveld. Deze minimale en maximale hoogte zijn ruimtelijk aanvaardbaar en zorgen voor 
een goede invulling van de sociale randvoorwaarden. Mocht u, in afwijking van ons advies, 
een ander besluit willen nemen, dan dient u hiertoe specifiek te besluiten.

In dit raadsvoorstel wordt er voorgesteld om:
1. conform het bijgesloten raadsbesluit de ingediende zienswijzen ontvankelijk, niet- 

ontvankelijk, gegrond, ongegrond en deels ongegrond te verklaren conform het 
document 'Nota van beantwoording zienswijzen, Windpark Karolinapolder nabij 
Dinteloord Gemeente Steenbergen';

2. conform het bijgesloten raadsbesluit de verklaring van geen bedenkingen te verlenen 
voor de opschaling van de windturbines in de Karolinapolder te Dinteloord;

3. geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college brengen met betrekking tot het 
aangaan van de samenwerkingsovereenkomst met innogy Windpower Netherlands B.V..

Vanwege het karakter van de verschillende besluiten zijn de beslispunten 1 en 2 gecombineerd in 
het bijgesloten raadsbesluit met het kenmerk BM1900639. Beslispunt 3 is opgenomen in het 
bijgesloten raadsbesluit met het kenmerk BM 1900640.

2. Achtergrond
- Regiobod voor de realisatie van windenergie van 13 oktober 2011 ;
- bij raadsbesluit van 31 mei 2012 is de gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie vastgesteld;
- op 22 september 2016 heeft de gemeenteraad de sociale randvoorwaarden voor duurzame 

energieprojecten vastgesteld;
- raadsbesluit van 31 mei 2018 en bijbehorend raadsvoorstel om een ontwerp verklaring van 

geen bedenkingen af te geven (kenmerken BM1801306 en BM1801305);
- collegebesluit van 14 augustus 2018 om geen raadsvoorstel aan te bieden voor de 

raadsbehandeling in september 2018 (raadsmededeling kenmerk BM1803448);
- brief van het college van burgemeester en wethouders aan de provincie van 25 september 

2018 waarin de te doorlopen processtappen en inhoudelijke stappen zijn opgenomen 
(kenmerk UM180717);

- beeldvormende raadsvergadering van 29 oktober 2018 (kenmerk verslag RD1800051);
- opiniërende behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering van 3 december 

(kenmerk BM1805382)
- raadsmededeling van 15 januari 2019 over de opschaling van de windturbines aan de 

Karolinadijk te Dinteloord (kenmerk BM1900162). Het bemiddelingstraject voor de 
opschaling van de windturbines is afgerond. Het voorliggende raadsvoorstel is de uitkomst 
van het bemiddelingstraject.

3. Overwegingen
Onder '1. Inleiding' is reeds globaal ingegaan op de belangrijkste onderdelen voor de opschaling van 
de windturbines. In dit hoofdstuk vindt voor de verschillende onderdelen een nadere uitwerking 
plaats. Er wordt ingegaan op:

A. Achtergrondinformatie;
B. De ruimtelijke procedure;
C. De sociale randvoorwaarden;
D. Wensen en bedenkingen;
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A. Achtergrondinformatie
In deze paragraaf wordt nadere informatie gegeven over:

1. het regiobod voor de realisatie van windenergie;
2. de gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie;
3. Steenbergen energieneutraal in 2040;
4. Elektriciteitswet 1998, bevoegdheden en de brief van de minister van Economische zaken en 

klimaat van 10 juli 2018.

1. Regiobod voor de realisatie van windenergie
De Regio West-Brabant heeft in de brief van 13 oktober 2011 een bod gedaan aan de provincie 
Noord-Brabant voor de realisatie van windenergie. Dit regionale bod is gedaan om een bijdrage te 
leveren aan de duurzaamheidsdoelstelling voor 2020.

Als gevolg van het bod is er destijds tevens voorkomen dat er in West-Brabant locaties voor de 
grootschalige realisatie van windenergie zijn opgenomen in de Rijksstructuurvisie 'Windenergie op 
land'. Dit was ook gunstig voor Steenbergen.

In het regiobod is eveneens een aandeel voor de gemeente Steenbergen opgenomen. Ons aandeel 
is vastgelegd in de gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie. Hierbij gaat het over de realisatie van 
windenergie op het Agro 8c Food Cluster Nieuw Prinsenland en de opschaling van de vier 
windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord. Hieronder wordt nader ingegaan op onze 
structuurvisie.

2. De gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie
Op 31 mei 2012 heeft de gemeenteraad de ruimtelijke structuurvisie vastgesteld. In de 
structuurvisie is het ruimtelijke beleid voor de realisatie van windturbines opgenomen. Dit 
ruimtelijke beleid is afgestemd op het regionale bod voor de realisatie van windenergie in West- 
Brabant. Op grond van de structuurvisie kan er medewerking worden verleend aan het voorliggende 
initiatief van innogy. Hieronder zijn de relevante passages vanuit de vastgestelde structuurvisie 
opgenomen.

Windmolens
De gemeente Steenbergen wil de kenmerkende waardevolle openheid van het landschap beschermen en 
behouden. De plaatsing van windturbines (ook in parken en lijnopstellingen) tast de waardevolle openheid 
van het Steenbergse landschap op een onaanvaardbare wijze aan en ondermijnt daarmee ook de 
toeristisch recreatieve ambities van de gemeente.

Windmolens kunnen enkel geclusterd worden gerealiseerd binnen het hoogdynamische gebied AFC 
Nieuw Prinsenland. Naast het bovenstaande is de gemeente eveneens bereid om medewerking te 
verlenen aan de opschaling van de bestaande windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord. Bij de 
opschaling van de bestaande windturbines gaat het om het vervangen van de bestaande windmolens 
door windturbines met meer vermogen. Als gevolg van de opschaling zal het aantal windturbines niet 
toenemen.
Door het bovenstaande beleid wil de gemeente Steenbergen een bijdrage leveren aan de realisatie van 
duurzame energie in de vorm van windenergie.
De gemeente Steenbergen stelt voor de uitvoering van dit beleid de volgende voorwaarden:

- De gemeente streeft naar de ontwikkeling van een zo hoog mogelijk vermogen (in megawatts) met 
zo weinig mogelijk windturbines;

- De realisering van windturbines gaat gepaard met een kwaliteitsverbetering van het Steenbergse 
landschap. De verbetering kan betrekking hebben op de kwaliteit van bodem, water, natuur, 
landschap, cultuurhistorie of de extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied.

Kostenverhaal 8c kwaliteitsverbetering van Steenbergen
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De realisatie van windturbines moet eveneens gepaard gaan met een kwaliteitsverbetering van het 
Steenbergse landschap. De verbetering kan betrekking hebben op de kwaliteiten van bodem, water, 
natuur, landschap, cultuurhistorie of de extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied. Bij de 
realisatie van windenergie wordt uitgegaan van een kwaliteitsverbetering van het Steenbergse landschap 
welke overeenkomt met een eenmalig bedrag van f15.000 per megawatt. De kwaliteitsverbetering kan 
in, nabij het plangebied of elders binnen de gemeente worden gerealiseerd. Ook dit genoemde bedrag is 
geen vaststaand gegeven en kan middels een apart raadsbesluit in de toekomst worden gewijzigd.

Het begrip 'opschaling'
De term opschaling is afkomstig uit de gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie. De structuurvisie 
biedt geen nauwkeurige definitie. Het woord 'opschaling' dient dan ook naar redelijkheid te worden 
geïnterpreteerd.
In die structuurvisie staat dat het "bij opschaling van de bestaande windturbines gaat [...] om het 
vervangen van de bestaande windturbines door windturbines met meer vermogen". Daaruit blijkt 
dat bepalend is dat de vier betreffende windturbines gesaneerd moeten worden om vier nieuwe 
windturbines te realiseren. Er blijkt niet uit de structuurvisie dat het bij opschaling noodzakelijk is 
dat de nieuwe windturbines op exact dezelfde x- en y-coördinaten worden gerealiseerd. Wel moeten 
de windturbines op ruimtelijk dezelfde locatie worden gebouwd.

Voor een opwaardering naar een nieuwe generatie turbines biedt exact dezelfde locatie om 
verschillende redenen onvoldoende mogelijkheden:
- het gebied is aangewezen als waterbergingsgebied (Volkerak), het dijktraject ter plaatse van de 

huidige windturbines is aangepast;
- de huidige windturbines staan in de beschermingszone van de dijk. Het waterschap verleent 

voor nieuwe generaties turbines hiervoor op basis van huidig beleid geen toestemming meer;
- de locaties van de huidige windturbines kunnen niet zonder meer gebruikt worden voor de 

nieuwe windturbines, omdat de bestaande funderingen niet groot en sterk genoeg zijn voor de 
nieuwe windturbines;

- grotere turbines moeten verder uit elkaar staan waardoor de huidige locaties niet meer geschikt 
zijn.

De ruimtelijke gevolgen van de locatie op zichzelf veranderen niet, behoudens voor zover dat 
samenhangt met het opschalen zelf (bijvoorbeeld de hogere windturbines). Qua locatie betreft het 
alleen een verschuiving van individuele windturbines binnen het gebied dat al als windpark wordt 
gebruikt.

3. Steenbergen energieneutraal in 2040
De gemeente Steenbergen heeft als ambitie om energieneutraal te zijn in 2040. Op 8 oktober 2016 
is de Verklaring van Steenbergen - samen werken aan een energieneutraal Steenbergen 2040' 
ondertekend door de gemeente en haar verschillende maatschappelijke partners. In de in 
november 2018 vastgestelde programmabegroting is deze doelstelling eveneens verankerd. Dit 
project draagt bij aan de realisatie van een energieneutraal Steenbergen in 2040.

4. Elektriciteitswet 1998. bevoegdheden en de brief van de minister van Economische
zaken en klimaat van 10 juli 2018 

* Elektriciteitswet 1998 en bevoegdheden
Op grond van de Elektriciteitswet 1998 is de provincie bevoegd gezag voor windparken van ten 
minste 5 maar niet meer dan 100 MW.

Provinciale staten geven toepassing aan deze bevoegdheid (inpassingsplan) als de producent de 
aanleg of uitbreiding van het windpark schríftelijk bij haar heeft gemeld en de betrokken gemeente 
een aanvraag van de producent heeft afgewezen. Provinciale staten geven geen toepassing aan 
deze bevoegdheid als al voldaan is aan de voor de provincie gestelde minimale realisatienorm.
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Gedeputeerde staten kunnen besluiten geen gebruik te maken van de bevoegdheid, indien:
a. gezien de omvang, aard en ligging van het windpark redelijkerwijze niet valt te verwachten 

dat de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of dat daaraan anderszins 
aanmerkelijke voordelen zijn verbonden, of

b. is voldaan aan de voor de provincie gestelde minimum realisatienorm.

De provincie Noord-Brabant heeft haar realisatienorm nog niet gehaald.

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant heeft op 9 januari 2018 
besloten om haar beslissingsbevoegdheid over te dragen aan het college van burgemeester en 
wethouders.

Wordt er afwijzend besloten op de aanvraag omgevingsvergunning van innogy, dan komt de 
Elektriciteitswet 1998 in relatie tot de bevoegdheid van de provincie weer in beeld.

« Brief minister van Economische zaken en klimaat van 10 juli 2018
De minister van Economische zaken en klimaat heeft in een brief van 10 juli 2018 onder andere het 
volgende opgenomen:
Op naar 6.000 MW wind op land
Bij sommige partijen van het Energieakkoord bestaan zorgen over de haalbaarheid van de 6.000 MW in 
2020 en over de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel. Ik deel deze zorgen en verwacht 
dat de 6.000 MW in 2020 niet geheel gerealiseerd zal zijn. Dat neemt niet weg dat ik me onverminderd blijf 
inzetten samen met provincies, gemeenten en de andere betrokken partijen. De toegenomen 
projectcapaciteit biedt perspectief.
Met de provincies heb ik afgesproken dat, in zoverre de 6.000 MW doelstelling niet tijdig gerealiseerd 
wordt, het restant van de opgave verdubbeld zal worden. Deze verdubbeling zal dan gerealiseerd worden 
in de periode 2021-2023. De verdubbeling boven de 6.000 MW kan bestaan uit wind op land, maar mag 
ook deels met andere vormen van hernieuwbare energie gerealiseerd worden, mits deze additioneel zijn 
aan het beeld van de Nationale Energieverkenning (NEV). Denk hierbij aan zon-PV en geothermie. Mocht 
dit aan de orde zijn dan zal het percentage hernieuwbare energie in 2023 verder toenemen dan de 
volgens de NEV 2017 verwachte 17,30A Ik ben blij met de toezegging van de provincies dat zij de eventuele 
restopgave zullen verdubbelen. De Borgingscommissie heeft waardering uitgesproken voor deze afspraak 
met de provincies.
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B. De ruimtelijke procedure
Bij dit onderdeel wordt nader ingegaan op:

1. de ingediende aanvraag omgevingsvergunning;
2. zienswijzenprocedure;
3. het planologisch kader en beslissingsbevoegdheid;
4. ruimtelijke afweging;
5. verklaring van geen bedenkingen en een goede ruimtelijke ordening;
6. anterieure overeenkomst;
5. vervolgproces.

1. De ingediende aanvraag omgevingsvergunning
In de inleiding is al een eerste toelichting gegeven op de door innogy ingediende aanvraag 
omgevingsvergunning. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van Windpark 
Karolinapolder, waarbij er sprake is van de opschaling van de bestaande windturbines aan de 
Karolinadijk te Dinteloord. Als gevolg van de opschaling neemt het vermogen toe. Het aantal 
windturbines blijft gelijk.

Hieronder wordt in het kort aangegeven voor welke activiteiten door innogy een 
omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: 
"Wabo") vereist is. Het betreft de volgende activiteiten:

- 'Bouwen' op basis van artikel 2.1 lid 1, onder a en 2.10 van de Wabo;
- 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' op basis van artikel 2.1 lid 1, onder c en 

artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3C van de Wabo;
- 'Omgevingsvergunning beperkte milieutoets' op basis van artikel 2.1 lid 1, onder i van de 

Wabo;
- 'Werk of werkzaamheden uitvoeren' op basis van artikel 2.1 lid 1, onder e, onder 10 van de 

Wabo.

2. Zienswijzenprocedure
Op 7 juni 2018 is voor de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen voor windpark Karolinapolder de zienswijzenprocedure gestart. Naar aanleiding van 
de terinzagelegging zijn er 43 zelfstandige zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn besproken in 
de bijgesloten nota van beantwoording zienswijzen.

Hieronder wordt in het kort ingegaan op een aantal specifieke onderwerpen uit de zienswijzen die 
hebben geleid tot aanpassing van de omgevingsvergunning (voorschriften of nadere toelichting). 
Voor een nadere motivering wordt verwezen naar de antwoorden in de nota van beantwoording 
zienswijzen. Het betreft de volgende onderwerpen:
- geluid;
- slagschaduw;
- lichthinder als gevolg van de obstakelverlichting;
- natuur;
- tiphoogte en hoogte turbines in samenhang met de landschappelijke inpassing.

Geluid
Het toetsingkader voor geluid als gevolg van het in bedrijf zijn van de windturbines wordt gevormd 
door het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: "Abm") en de daarbij horende regeling, de 
Activiteitenbesluitregeling milieubeheer (hierna: "Arm"). In het kader van de vergunningaanvraag 
'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening', is de gecumuleerde geluidsbelasting inzichtelijk 
gemaakt. Vanwege voorliggende aanvraag is het aangeleverde akoestische onderzoek beoordeeld. 
Hieruit blijkt dat de geluidsuitstraling van de windturbines inzichtelijk is gemaakt door te bepalen 
welk van de mogelijke modellen het luidst is en de berekeningen uit te voeren met dit type turbine.
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Er is dus gekozen voor een worst case benadering. In het kader van de procedure is de cumulatieve 
geluidsbelasting bepaald. Deze voldoet aan de normen.

Slagschaduw
Artikel 3.12 van de Arm stelt eisen ten aanzien van het voorkomen van slagschaduw en 
lichtschittering als gevolg van windturbines. Indien de slagschaduw optreedt ter plaatse van een 
gevoelig object, voor zover de afstand tussen de windturbine en het object minder dan 12 maal de 
rotordiameter bedraagt en meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag 
voorkomt (5 uur en 40 minuten), moet de windturbine worden voorzien van een automatische 
stilstandvoorziening.

Voor de aanvraag is een onderzoek uitgevoerd waarbij de slagschaduw bepaald is voor een worst 
case windturbine. Uit het bij de aanvraag gevoegde onderzoek blijkt dat er 5 woningen als gevolg 
van de onderzochte worst case windturbines vaker dan 17 dagen per jaar meer dan 20 minuten per 
dag slagschaduw zullen ervaren. Daarom zal de windturbine op basis van het gestelde in artikel 3.12 
Arm met een stilstandvoorziening worden uitgevoerd, zodat voldaan kan worden aan het 
Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling.

Nu de verplichting tot het uitvoeren van de windturbine met een stilstandvoorziening geborgd is in 
het Arm en rechtstreeks bindend is voor het windpark, is het niet nodig hieromtrent een voorschrift 
aan de vergunning te verbinden.
Opgemerkt wordt dat bij de definitieve keuze van type windturbines informatie verstrekt moet 
worden waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de geldende normen. Op basis van de dan verstrekte 
gegevens zal worden beoordeeld of er sprake is van omstandigheden waardoor maatwerk- 
voorschriften noodzakelijk zijn.

Lichthinder als gevolg van de obstakelverlichting
Obstakelverlichting is op basis van luchtvaartveiligheid een verplichting waar niet vanaf geweken 
kan worden. De randvoorwaarden voor de plaatsing obstakelverlichting worden weergegeven in het 
informatieblad "aanduiding van windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland" versie 
1.0 d.d. 30 september 2016.
Uit de aangeleverde informatie (addendum op de ruimtelijke onderbouwing) blijkt dat de 
initiatiefnemer voornemens is een verlichtingplan op te stellen waarbij het uitgangspunt is dat 
innogy alle technische verbeteringen op dit punt die economisch haalbaar zijn in de realisatie van 
het windpark toepast. Het opstellen van een dergelijk verlichtingsplan wordt als voorschrift aan de 
vergunning verbonden.

Natuur
De zienswijzen die zich richten op natuur zijn inhoudelijk beoordeeld en beantwoord in de nota van 
zienswijzen voor zover de zienswijze betrekking heeft op deze procedure. Voor dit is aspect is een 
ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming aangevraagd. Deze aanvraag haakt niet aan 
bij deze procedure. Het verlenen van de ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming en 
de hierbij horende afwegingen behoren tot de bevoegdheid van de Provincie Noord-Brabant en 
hebben niet geleid tot een aanpassing van voorliggende besluit.

Tiphoogte en hoogte turbines in samenhang met de landschappelijke inpassing 
Het ontwerpbesluit ging uit van windturbines met een tiphoogte van minimaal 180 meter en 
maximaal 210 meter indien zij voor 2 oktober 2018 zouden worden vergund, en een tiphoogte van 
maximaal 234 meter indien die termijn niet zou worden gehaald. In afwijking van het ontwerpbesluit 
is in de bijgesloten omgevingsvergunning een minimale tiphoogte van 209 meter en een maximale 
tiphoogte van 215 meter boven het maaiveld opgenomen.
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De beperking van de tiphoogte van minimaal 209 tot en met maximaal 215 meter is mede naar 
aanleiding van de ingediende zienswijzen. Door de verlaging van de tiphoogte naar maximaal 215 
meter worden de effecten van het windpark op de omgeving beperkt. Door de beperking van de 
vergunde marges van 180 meter naar minimaal 209 meter tiphoogte hebben omwonenden meer 
rechtszekerheid over hetgeen wordt vergund.

Ter nadere toelichting op de beperking van de maximale tiphoogte tot 215 meter geldt het 
volgende. Door deze verlaging van ongeveer 20 meter ten opzichte van het ontwerpbesluit worden 
de milieueffecten, zoals geluid, slagschaduw en externe veiligheid, op de omgeving verminderd.
Deze milieueffecten en de landschappelijke aanvaardbaarheid zijn mede op basis van de aanvraag 
en de daarbij horende onderzoeken voor een tiphoogte van 234 meter beoordeeld. Door de 
verlaging treedt vervolgens een vermindering van de effecten op voor de omgeving ten opzichte van 
hetgeen is aangevraagd. De windturbines zullen immers vanaf minder locaties te zien zijn en 
daarom in mindere mate het woon- en leefklimaat van omwonenden aantasten. In het addendum 
op de ruimtelijke onderbouwing zijn aanvullende visualisaties opgenomen, om inzichtelijk te maken 
wat de landschappelijke impact van de windturbines zal zijn. In het licht van die stukken en de 
vermindering van de effecten op de omgeving door de verlaging van ongeveer 20 meter, wordt de 
maximale tiphoogte van 215 meter boven het maaiveld ruimtelijk aanvaardbaar geacht.
Tegelijkertijd biedt de maximale tiphoogte van 215 meter de initiatiefnemer nog wel voldoende 
speelruimte om een windturbinetype te kunnen realiseren waarbij zowel de opwekking van 
duurzame energie als het aantal megawatt opgesteld vermogen wordt geoptimaliseerd. De 
opgewekte energie (MWh) kan door de verhoging van de maximale tiphoogte tot maximaal 215 
meter potentieel worden verhoogd met 320Zo per jaar ten opzichte van een absolute tiphoogte van 
210 meter gemeten vanaf het aansluitende maaiveld. Oftewel, met de maximale tiphoogte van 215 
meter zijn nog wel afdoende turbinetypes beschikbaar voor een uitvoerbaar project.

Ten aanzien van de beperking van de minimale tiphoogte van 180 meter tot 209 meter geldt dat dit 
is ingegeven vanuit de wens om de vergunde effecten op de omgeving nader inzichtelijk te maken 
en de marges te beperken ten behoeve van de rechtszekerheid. Hiermee worden de belangen van 
de omwonenden gediend doordat de bandbreedte van de mogelijke gevolgen smaller wordt.
Tegelijk biedt dit meer rechtszekerheid omtrent hetgeen met de omgevingsvergunning mogelijk 
wordt gemaakt. Verdere beperking van de minimale tiphoogte is echter niet wenselijk, aangezien 
daarmee geen turbineselectie meer plaats zou kunnen vinden. De effecten van de beperking van de 
minimale tiphoogte tot 209 meter vallen binnen hetgeen is onderzocht in de aanvraag en de daarbij 
horende onderzoeken en zijn ook daaruit af te leiden. Deze tiphoogte valt immers binnen de 
onderzochte bandbreedte van 180 meter tot en met 234 meter.

Voor de volledigheid wordt er op gewezen dat de marges van 209 tot en met 215 meter tiphoogte 
voordelig uitpakken voor de invulling van de sociale randvoorwaarden die tussen de gemeente en 
initiatiefnemer worden overeengekomen.

Bij de bepaling van de minimale en maximale tiphoogte in het kader van de uitvoerbaarheid van het 
project speelt ook mee de wijze waarop de windturbines inclusief de fundering worden gerealiseerd. 
Voor het bepalen van de bouwhoogte van de windturbines zijn de volgende twee begrippen 
relevant. De tiphoogte van een windturbine wordt gemeten vanaf het peil tot aan de uiterste punt 
van de wiek in de hoogste positie. Waarbij onder peil de gemiddelde hoogte van het aansluitende 
maaiveld wordt verstaan. Oftewel als de fundering van een windturbine boven het aansluitende 
maaiveld uitkomt dan heeft dit gevolgen voor de bouwhoogte van een windturbine. Als de fundering 
bijvoorbeeld 3 meter boven het maaiveld ligt en de uiterste punt van een wiek van een windturbine 
op 210 meter komt, is er sprake van een tiphoogte van 213 meter. De exacte maatvoering van de 
fundering is op dit moment nog niet bekend en is afhankelijk van de uiteindelijke turbinekeuze en 
de samenstelling van de bodem. De Karolinapolder wordt gekenmerkt door kleigrond en in 
kleigrond is een funderingshoogte van ongeveer 1 tot 3,5 meter gebruikelijk.
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Gelet op de noodzaak van een hogere fundering in kleigrond en het feit dat windturbines in 
bepaalde standaardmaten exclusief fundering beschikbaar zijn op de markt, biedt de in de ontwerp 
omgevingsvergunning opgenomen maximale tiphoogte van 210 meter boven het maaiveld (als voor 
oktober 2018 vergunning zou zijn verleend) onvoldoende speling om zowel de opwekking van 
duurzame energie als het aantal megawatt opgesteld vermogen te optimaliseren bij de uiteindelijke 
selectie van het te realiseren turbinetype. Een maximale tiphoogte van 215 meter boven het 
maaiveld biedt deze ruimte wel.

Gelet op de belangen die gemoeid zijn met het opschalen van de windturbines, namelijk een 
bijdrage leveren aan de nationale, provinciale en regionale doelstellingen van het opwekken van 
duurzame energie en uitvoering gevend aan de gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie, wordt de 
landschappelijke impact van windturbines met een tiphoogte van minimaal 209 en maximaal 215 
meter aanvaardbaar geacht.

3. Het planologisch kader en beslissingsbevoegdheid
Op grond van het geldende bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland (vastgesteld 
door de gemeenteraad op 24 september 2015, NL.IMRO.0851 ,bgBPdtlgeheel-v002) kan er geen 
medewerking worden verleend aan de aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van de 
opschaling van de windturbines in de Karolinapolder.
De provincie was gezien de omvang van het windpark (tussen de 5 en 100 MW) bevoegd gezag. Ten 
einde het planologische proces zelf te kunnen doorlopen, hierbij invulling te kunnen geven aan het 
gemeentelijke beleid (zowel ruimtelijk, als voor de duurzaamheidsdoelstellingen, als voor de sociale 
randvoorwaarden) is er voor gekozen om de provincie te verzoeken om haar 
beslissingsbevoegdheid over te dragen aan de gemeente. Gedeputeerde Staten van de provincie 
Noord-Brabant hebben op 9 januari 2018 besloten om haar beslissingsbevoegdheid over te dragen 
aan het college van burgemeester en wethouders. Er is gekozen voor het instrument 
omgevingsvergunning met een afwijking van het bestemmingsplan. Voor deze procedure is het 
college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag. U bent het bevoegde orgaan voor het 
verlenen van een verklaring van geen bedenkingen.

4. Ruimtelijke afweging
In dit onderdeel wordt inzicht gegeven in de ruimtelijke afweging. De onderstaande onderdelen zijn 
verwerkt in de bijgesloten omgevingsvergunning. Daar waar nodig zijn er voorwaarden 
opgenomen in de omgevingsvergunning.

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een
beheersverordening. een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een
voorbereidingsbesluit.
Een omgevingsvergunning moet worden geweigerd als het bouwen van bouwwerken, het gebruiken 
van gronden of bouwwerken of het verrichten van andere handelingen in strijd is met het 
bestemmingsplan, de beheersverordening, een exploitatieplan, de regels in een provinciale 
verordening of een Algemene Maatregel van Bestuur of met een voorbereidingsbesluit.

Geldend bestemmingsplan
Ter plaatse van de gronden waarop de aangevraagde activiteit betrekking heeft geldt het 
bestemmingsplan 'Buitengebied Dinteloord en Prinsenland' (vastgesteld op 24 september 2015). De 
gronden hebben de bestemming 'Agrarisch met waarden - Natuur en landschapswaarden' met de 
aanduiding 'milieuzone - groenblauwe mantel'. De activiteit waarop de aanvraag betrekking heeft, is 
in strijd met de regels van dit bestemmingsplan.

Buitenplans afwijken van het geldende bestemmingsplan
Het college is op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3D Wet algemene bepalingen
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omgevingsrecht (Wabo) bevoegd om middels omgevingsvergunning af te wijken van het geldende 
bestemmingsplan indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de 
motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Bij dit besluit zijn daarom een 
ruimtelijke onderbouwing (Windpark Karolinapolder nabij Dinteloord gemeente Steenbergen' d.d.
10 april 2018) en het addendum op de ruimtelijke onderbouwing gevoegd waarin wordt ingegaan op 
alle relevante omgevingsaspecten en waaruit blijkt dat het plan niet in strijd is met een goede 
ruimtelijke ordening. Enkele relevante aspecten uit de ruimtelijke onderbouwing en van de 
aangevraagde activiteit komen hierna aan bod.

Worst case benadering
De bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing beschrijft meerdere varianten. Bij het onderzoek of met 
de aangevraagde activiteit sprake is van een goede ruimtelijke ordening is de zogenaamde worst 
case benadering toegepast. Dat wil zeggen dat is uitgegaan van de maximale variant uit de aanvraag 
omgevingsvergunning en de maximale effecten die daarbij op kunnen treden.

Provinciale Verordening ruimte
In de provinciale Verordening ruimte (Vr) zijn de gronden waarop de aangevraagde activiteit 
betrekking heeft aangeduid als 'Groenblauwe mantel' en 'Zoekgebied windturbines'. Dat betekent 
deze ontwikkeling moet voldoen aan artikelen 6.18 en 33 Vr. Uit paragraaf 3.2.3 van de bijgevoegde 
ruimtelijke onderbouwing blijkt dat de aangevraagde activiteit voldoet aan deze artikelen en de 
daaruit voortvloeiende voorwaarden. In het verlengde daarvan zijn ook artikelen 3.1 en 3.2 van de 
verordening aan de orde. Zie hiervoor verder onder de kopjes 'Kwaliteitsverbetering, planschade, 
anterieure overeenkomst' en 'Sociale randvoorwaarden'.

Op grond van artikel 5.1 Vr moeten de negatieve effecten van ontwikkelingen, die weliswaar gelegen 
zijn buiten het Natuur Netwerk Brabant (NNB) maar wel leiden tot aantasting van de ecologische 
waarden en kenmerken van het NNB, gecompenseerd worden. De bijgevoegde ruimtelijke 
onderbouwing en nota van beantwoording zienswijzen bevatten een motivering waaruit blijkt dat er 
geen compensatie nodig is.

Windturbines
De nieuwe windturbines zullen in een clusteropstelling geplaatst worden. Ze krijgen hetzelfde 
uiterlijk: 3 rotorbladen, gelijke as- en tiphoogte, gelijke rotordiameter, gelijke gondelvorm en gelijke 
draairichting (vanaf de voorzijde met de wijzers van de klok mee). In de ruimtelijke onderbouwing 
worden meerdere varianten beschreven en onderzocht. De omgevingsvergunning maakt 
verschillende varianten mogelijk door een bandbreedte in maatvoering toe te staan. Aangevraagd 
zijn de volgende maatvoeringen: ashoogte (minimaal 122, maximaal 166 meter), rotordiameter 
(minimaal 117, maximaal 136 meter) en tiphoogte (minimaal 180, maximaal 234 meter). Het college 
heeft besloten om in een voorschrift de minimale tiphoogte van 209 meter en de maximale 
tiphoogte van 215 meter op te nemen. Dit wordt gemeten vanaf het gemiddelde aansluitende 
maaiveld.

Externe veiligheid
Uit paragraaf 4.4 van de bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing en het addendum op de ruimtelijke 
onderbouwing blijkt dat het aspect externe veiligheid geen belemmering vormt voor de verlening 
van deze vergunning.

Geluid
In de bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing in paragraaf 4.5 en het addendum op de ruimtelijke 
onderbouwing is een belangenafweging opgenomen met betrekking tot het aspect geluid. Voor het 
aspect geluid is aangetoond dat geen sprake is van onaanvaardbare cumulatie met reeds aanwezige 
functies. Dit is nader toegelicht in paragraaf 4.5 van de ruimtelijke onderbouwing en het 
onderliggende onderzoek naar geluid, waarin met toepassing van de methode Miedema de
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veranderingen in de akoestische kwaliteit van de omgeving zijn bepaald voor en ná opschaling van 
het windpark. Als gevolg van de opschaling van de windturbines verslechtert de akoestische 
kwaliteit bij elf woningen. Dit is aanvaardbaar te achten, omdat deze verslechtering samenhangt 
met de wens dit park op te schalen vanwege de doelstellingen voor windenergie en de normering 
van de geluids- en slagschaduwbelasting zal worden nageleefd. Die normering is op zichzelf goed 
voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Verder is de gecumuleerde geluidsbelasting bij alle 
woningen vergelijkbaar met elkaar. Hieruit blijkt dat het onderdeel geluid geen belemmering vormt 
voor de verlening van deze vergunning.

Water
Paragraaf 4.7 van de bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing bevat de watertoets. Bij een toename 
van het verharde oppervlakte in landelijk gebied met meer dan 2.000 m2 moet op grond van de 
Keur een watervergunning worden aangevraagd bij het waterschap en is compensatie vereist in de 
vorm van nieuw oppervlaktewater, zodat geen negatieve effecten op de waterhuishouding 
optreden.

Flora en fauna
De resultaten van de door Bureau Waardenburg uitgevoerde natuuronderzoeken zijn opgenomen in 
de rapportage 'Natuurtoets' met datum 22 augustus 2018. In een aanvullende notitie, eveneens 
opgeteld door Bureau Waardenburg, met datum 18 januari 2019 zijn vragen van de 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Omgevingsdienst Brabant Noord beantwoord. Op 
basis van de onderzoeken wordt geconcludeerd dat de instandhoudingsdoelstellingen van 
nabijgelegen Natura 2000-gebieden niet in gevaar worden gebracht door de opschaling van het 
windpark. Ook is gebleken dat voor de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse 
vleermuis en laatvlieger de additionele sterfte ten gevolge van het windpark lager zal zijn dan de 10Zo- 
mortaliteitsnorm. Effecten op de gunstige staat van instandhouding zijn bij deze soorten uit te 
sluiten. Om cumulatieve effecten met andere windparken in de omgeving te voorkomen wordt een 
stilstandvoorziening op de turbines aangebracht waarmee het windpark niet wezenlijk bijdraagt aan 
cumulatie van sterfte als gevolg van aanvaringsslachtoffers. Initiatiefnemer heeft voorafgaand aan 
indiening van de aanvraag voor dit besluit een aanvraag ingediend voor een ontheffing op grond 
van de Wet Natuurbescherming. De ontheffing kan, gezien de onderbouwing (waaronder in de 
natuurtoets), verleend worden en daarmee is sprake van een uitvoerbaar plan wat betreft de 
regelgeving van de Wet natuurbescherming.

Slagschaduw
Uit paragraaf 4.10 van de bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing en het addendum op de ruimtelijke 
onderbouwing blijkt dat het aspect slagschaduw geen belemmering vormt voor de verlening van 
deze vergunning, mits de windturbines uitgerust worden met een stilstandvoorziening, zodat 
voldaan kan worden aan het aan het Activiteitenbesluit en de Activiteiten regeling.

Kwaliteitsverbetering, planschade. anterieure overeenkomst
Een ruimtelijke ontwikkeling dient op grond van de provinciale Verordening ruimte (artikel 3.2) en de 
Structuurvisie gemeente Steenbergen (31 mei 2012 vastgesteld door de gemeenteraad) gepaard te 
gaan met een kwaliteitsverbetering van het Steenbergse landschap. Deze kwaliteitsverbetering kan 
betrekking hebben op de kwaliteit van bodem, water, natuur, landschap, cultuurhistorie en/of 
extensieve recreatie en wordt in/nabij het plangebied of elders binnen de gemeente gerealiseerd.
De kwaliteitsverbetering bedraagt C 15.000,-- per megawatt opgesteld vermogen. De afspraken 
hierover worden vastgelegd in de anterieure overeenkomst tussen gemeente en aanvrager.

Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt de grondslag voor de tegemoetkoming in 
planschade. Deze vergoeding wordt in beginsel door het besluitnemende bestuursorgaan 
toegekend aan degene die vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) of 
inkomensschade heeft opgelopen als gevolg van dit ruimtelijke besluit. Artikel 6.4 sub a Wro bepaalt
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dat de gemeente de mogelijkheid heeft om met de aanvrager een overeenkomst te sluiten waarin 
wordt bepaald dat eventuele planschade voor rekening van de aanvrager is. Deze bepaling wordt in 
casu ook opgenomen in de anterieure overeenkomst tussen gemeente en aanvrager.

De sociale randvoorwaarden
De gemeenteraad van Steenbergen heeft op 22 september 2016 sociale randvoorwaarden voor de 
realisatie van zon-, wind- en bio-energieprojecten en de opschaling van bestaande bouwwerken 
vastgesteld. Daarnaast stelt de provinciale Verordening ruimte in artikel 6.18 lid 3 enkele 
voorwaarden uit maatschappelijk oogpunt. De vertaling van deze sociale en maatschappelijke 
randvoorwaarden is vastgelegd in de bijgesloten samenwerkingsovereenkomst.

Wettelijk vooroverleg
Op grond van artikel 6.18 Besluit omgevingsrecht (Bor) juncto artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) heeft wettelijk vooroverleg plaatsgevonden met de provincie Noord-Brabant, het 
waterschap Brabantse Delta, Rijkswaterstaat, de Veiligheidsregio, Defensie en de buurgemeenten. 
Het vooroverleg is opgestart op 22 februari 2018. Er is verzocht om schríftelijke vooroverlegreacties 
uit te brengen voor 23 maart 2018. Binnen deze termijn zijn er geen schríftelijke reacties 
binnengekomen. Op 4 april 2018 heeft de provincie Noord-Brabant een overlegreactie ingediend.
Op 12 april 2018 heeft de gemeente Moerdijk een overlegreactie ingediend. In de bijlage 'Nota van 
beantwoording overlegreacties aanvraag omgevingsvergunning voor het opschalen van vier 
windturbines in de Karolinapolder te Dinteloorď zijn de ingediende reacties behandeld.

Crisis- en herstelwet (Chwl
Op de omgevingsvergunning is de Crisis- en herstelwet van toepassing, omdat de aangevraagde 
activiteit valt binnen de categorieën ruimtelijke en infrastructurele projecten uit bijlage I bij deze 
wet. Dit betekent dat er gevolgen zijn voor de fase van beroep en hoger beroep (afdeling 2 Chw); 
onder andere versnelde behandeling door de bestuursrechter en geen mogelijkheid voor 
belanghebbenden voor een pro-forma beroep of aanvulling van de beroepsgronden.

Bij het besluit en de bekendmaking of mededeling van het besluit dient vermeld te worden dat 
afdeling 2 Chw van toepassing is indien tegen het besluit beroep openstaat. Daarnaast dient bij het 
besluit en de bekendmaking van het besluit vermeld te worden dat de beroepsgronden meteen in 
het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet 
meer kunnen worden aangevuld.

Conclusie
Gelet op het bovenstaande wordt geconcludeerd dat de aangevraagde opschaling niet in strijd is 
met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke 
onderbouwing bevat. Er is daarom geen reden de aanvraag tot omgevingsvergunning voor 
handelen in strijd met de regels van ruimtelijke ordening te weigeren.

5. Verklaring van geen bedenkingen
Aangezien er op grond van het geldende bestemmingsplan geen medewerking kan worden verleend 
aan de opschaling van de windturbines is er tevens een omgevingsvergunning voor handelen in 
strijd met de regels ruimtelijke ordening op grond van artikel 2.1, lid 1 sub c van de Wabo (een 
afwijking van het bestemmingsplan) vereist. In het kader van de bijbehorende procedure dient u 
een verklaring van geen bedenkingen (als bedoeld in artikel 2.27 Wabo juncto artikel 6.5 Bor) af te 
geven met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3D Wabo. Zonder verklaring van 
geen bedenkingen kan de omgevingsvergunning niet worden verleend. Een verklaring moet 
onderdeel uitmaken van de omgevingsvergunning.

Voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen geldt dat deze verklaring enkel kan 
worden verleend of geweigerd. Er kan geen sprake zijn van een gedeeltelijke verklaring. Wel kunt u
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aanvullende voorwaarden stellen. De verklaring van geen bedenkingen kan op grond van artikel 6.5 
van het Besluit Omgevingsrecht (Bor) slechts worden geweigerd in het belang van een goede 
ruimtelijke ordening.

Bij raadsbesluit van 20 december 2012 zijn er categorieën van gevallen aangewezen waarvoor geen 
verklaring van geen bedenkingen behoeft te worden aangevraagd (kenmerk BM1202122). De 
opschaling van de windturbines valt niet onder de werking van dit besluit. Hiervoor dient een apart 
besluit te worden genomen.

In de bij de verklaring van geen bedenkingen bijgesloten omgevingsvergunning zijn alle relevante 
onderwerpen onderbouwd. Eveneens zijn er voorwaarden opgenomen, zodat er wordt voldaan aan 
wet- en regelgeving, gemeentelijk beleid en er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

In dit raadsvoorstel wordt er voorgesteld om de verklaring van geen bedenkingen te verlenen, zodat 
de omgevingsvergunning kan worden verleend. Vanwege de reeds in de omgevingsvergunning 
opgenomen voorwaarden is het, in het kader van een goede ruimtelijke ordening niet nodig om 
aanvullende voorwaarden op te nemen in de door u af te geven verklaring van geen bedenkingen.

6. Anterieure overeenkomst
Er is overeenstemming over de anterieure overeenkomst. Deze wordt, nadat de bijbehorende 
concerngaranties akkoord bevonden zijn, gesloten voor uw raadsbehandeling.
De kosten verbonden aan de procedure zijn voor rekening van de initiatiefnemer. Er wordt geen 
exploitatieplan (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening) vastgesteld. Kostenverhaal vindt plaats 
middels de anterieure overeenkomst.
In de anterieure overeenkomst worden onder andere afspraken gemaakt over:

- de eenmalige bijdrage voor de kwaliteitsverbetering van het landschap (C 15.000 per MW 
opgesteld vermogen). Deze volgt uit de structuurvisie;

- planschade en de reguliere procedure;
- het voorkomen en/of vergoeden van onder andere schade aan openbare voorzieningen.

7. Vervolgproces
Na uw besluitvorming over de verklaring van geen bedenkingen, neemt het college van 
burgemeester en wethouders een besluit over de aanvraag omgevingsvergunning. Vervolgens 
wordt het besluit bekendgemaakt en gaat de beroepstermijn van start. De indieners van 
zienswijzen, de provincie, Dinteloord tegen MEGAmolens, Stichting Sirene, de voormalige regiegroep 
en de dorpsraad worden hierover geïnformeerd.
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C. De sociale randvoorwaarden
Onder '1. Inleiding' is reeds ingegaan op het aanbod voor de sociale randvoorwaarden. In dit 
hoofdstuk wordt nog een nadere toelichting gegeven op de verschillende onderdelen van het 
aanbod. Gemakshalve zijn Tabel 1: Overzicht aanbod van sociale randvoorwaarden' en Tabel 2: 
Indicatie van waarden behorende bij 5 verschillende windmolentypen binnen de bandbreedte van 
Variant A' en Variant B'.' nogmaals opgenomen.

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 180 meter en maximaal 

185 meter tiphoogte)

Variant B
(minimaal 209 meter en maximaal 215 

meter 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 Wettelijke procedure innogy is bereid om vooraf, zonder het 
doorlopen van de planschadeprocedure 
bij de gemeente, een tegemoetkoming in 
planschade conform de planschade 
risicoanalyse van maximaal C 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 (C 15.000 
per MW opgesteld 
vermogen)

C 180.000 eenmalig 
(opgenomen in de anterieure 
overeenkomst) bij 3 MW opgesteld 
vermogen per windmolen

C 288.000 eenmalig 
(opgenomen in de anterieure 
overeenkomst) bij 4,8MW opgesteld 
vermogen per windmolen

7. Burenregeling op basis 
van geluidscontour

6 0,50 per MWh per jaar.
Dit is bij de ingeschatte jaarproductie
C 21.000 per jaar. Over een periode van 
23 jaar is dit C 483.000

C 0,50 per MWh per jaar.
Dit is bij de ingeschatte jaarproductie
C 31.500 per jaar. Over een periode van
23 jaar is dit C 724.500

8. Bijdrage energietransitie 6 0,15 per MWh per jaar.
Dit is bij de ingeschatte jaarproductie
C 6.300 per jaar. Over een periode van
23 jaar is dit C 145.000

C 1,10 per MWh per jaar.
Dit is bij de ingeschatte jaarproductie
C 69.300 per jaar. Over een periode van
23 jaar is dit C 1.593.900
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Tabel 2: Indicatie van waarden behorende bij 5 verschillende windmolentypen binnen de 
bandbreedte van Variant A' en Variant B'.

Windturbine MW turbine TIpnooqte
exclusief
fundenng

MW totaal Netto 
productie 
totaal 
(MWh 
per jaar)

Bijdrage
kwaliteits
verbetering
landschap

(eenmalig 
e 15.000
perMW)

Burenregeimg Bijdrage energie transitie

Turbine A 4.8 211,6 19,2 63.000 ś 288 000
ť 0.50 per MWh is bí| ingeschatte 

productie e 31.500 per Jaar en dat Is 
ţ 724 500 over periode van 23 laar

ţ 1,10 per MWh is bij ingeschatte 
productie ť 69.300 per jaar en dat is 
« 1.593 900 over pertode van 23 laar

Turbine B 4 2 210 16,8 57.960 t 252 000
ţ 0.50 per MWh is bij ingeschatle 
productie ť 28.980 per jaar en dat is 
i 665.000 over pertode van 23 jaar

« 1,10 per MWh is bij ingeschatte 
productie ţ 63.756 per jaar en dat is 
í 1.466 388 over penode van 23 jaar

Turbine C 3,45 210 13.8 51.660 C 207 000
e 0.50 per MWh is bii ingeschatle 
productie e 25.830 per jaar en dat is
V 594.090 over periode van 23 jaar

« 1,10 per MWh is bn ingeschatte 
productie ť 56.800 per jaar en dat is 
ť 1.307.000 over periode van 23 laar

Turbine D 3.45 180 13,8 46750 C 207 000
ť 0,50 per MWh is bij ingeschatte 
productie ť 23.375 per jaar en dat is 
í 537.625 over pertode van 23 jaar

ť 0,15 per MWh is bij ingeschatte 
productie ť 7 012 per laar en dat is 
ť 161.287 over periode van 23 jaar

Turbine E 3.0 178.4 12 42000 C 180 000
e 0,50 per MWh is bij ingeschatle 
productie ť 21.000 per jaar en da! is 
e 483.000 over pertode van 23 jaar

ť 0,15 per MWh is bij ingeschatle 
productie ť 6 300 per jaar en dat is 
ţ 145.000 over penode van 23 jaar

Variant A' betreft de turbines type D en E en Variant B' betreft de turbines type A, B en C.

Bovenstaand overzicht geeft inzicht in de prestaties van een aantal werkelijk op de markt 
verkrijgbare turbines op: het aantal MW opgesteld vermogen en het aantal MWh duurzame 
elektriciteit dat geproduceerd kan worden. Daarnaast geeft het de financiële revenuen weer van een 
aantal onderdelen van de sociale randvoorwaarden die passen onder Variant A' of Variant B'.

Nadere toelichting op de onderdelen 1 t/m 8 uit 'Tabel 1: Overzicht aanbod 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 C 64 per MWh, dan kost het stilzetten van een windmolen aan de Karolinadijk 
C64 per gederfd MWh (bij een windmolen van 4,6 MW is dat bij draaien op vol vermogen ca C 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 boven wette lijk beperkt worden tot maximaal 6 uur per jaar.
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Slagschaduw 6 uurs contour 
worst case
------- Slagschaduw 6 uurs contour worst case

750 m
Biwi: tsft 1 .Kiiteftfatri M.X IK, BAü

Figuur: 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 
tegemoetkoming in 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 er 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 
verwachting van 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.
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innogy heeft door SAOZ een planschade-risicoanalyse laten maken op basis van het worst case 
scenario (maximale tiphoogte van 234 meter). De risicoanalyse is als bijlage bij dit raadsvoorstel 
gesloten. Het maximale planschaderisico bedraagt volgens de analyse C 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 tegemoetkoming in planschade zoveel als 
mogelijk wil uitsluiten.

Bovenwettelijke toezegging :
Bij de realisatie van windturbines Variant B' is innogy bereid om vooraf, zonder het doorlopen van 
de planschadeprocedure bij de gemeente, de tegemoetkoming in de planschade conform de 
planschade risicoanalyse van maximaal C 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 de 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 4,8 MW (Type A in tabel 2) heeft een ingeschatte 
jaarproductie van 15.800 MWh (MegaWatt-uren). 4 windmolens van dit type produceren dan 
ingeschat 63.000 MWh per jaar.
Een windmolen met een opgesteld vermogen van 3 MW (Type E in tabel 2) 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 C 15.000 per MW opgesteld 
vermogen beschikbaar gesteld. Dit resulteert in een eenmalige bijdrage van C 180.000 bij 4 
windmolens van 3 MW opgesteld vermogen (Variant A') en een bijdrage van C 288.000 bij 4 
windmolens van 4,8 MW opgesteld vermogen (Variant B').
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Toezegging innogy:
In afwijking van de NWEA Gedragscode Acceptatie 8* 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 8, Participatie Windenergie op Land gaat uit van het ter 
beschikking stellen van C 0,40 - C 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 C 0,50 per MWh ter beschikking gesteld voor een burenregeling. De 
geluidscontour ^7dB Lden en ^2dB 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':
C 21.000 per jaar bij 4 windmolens met een ingeschatte jaarproductie van 42.000 MWh. Over 23 jaar 
is datC 483.000.

Variant B':
C 31.500 per jaar bij 4 windmolens met een ingeschatte jaarproductie van 63.000 MWh. Over 23 jaar 
is date 724.500.

Deze bijdrage wordt jaarlijks achteraf beschikbaar gesteld en kan door de omwonenden (binnen de 
voorgestelde geluidscontour) worden gebruikt 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.
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Geluidscontouren

Lden 47 dB
worst case - maatregelen 

Lden 42 dB worst case - maatregelen
750 m

Hi m: KKI dditefţptnd PDOK, BAG

Figuur: indicatieve Lden 47 en Lden 42 contour voor geluid

8: Bijdrage energietransitie Dinteloord
Aleemene 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 2019 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 C 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 en/of
- zelf warmte op te wekken door het gebruik van een zonneboiler al dan niet in combinatie 

met een warmtepomp.
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Legenda

wm

Figuur: woonplaats Dinteioord 

Toezegging innogv:
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 dit fonds 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: 
Variant A':
C 6.300 per jaar bij 4 windmolens met een ingeschatte jaarproductie van 42.000 MWh. Over 23 jaar 
is date 145.000.

Variant B';
e 69.300 per jaar bij 4 windmolens met een ingeschatte jaarproductie van 63.000 MWh. Over 23 jaar 
is date 1.593.900.

Overzicht van een aantal mogelijkheden van de 'bijdrage energietransitie'
Hieronder wordt mede aan de hand van een rekenvoorbeeld inzicht gegeven in een aantal 
mogelijkheden die met inzet van de middelen uit de bijdrage energietransitie gerealiseerd kunnen 
worden. In dit stadium wordt er nog geen definitieve keuze gemaakt over de specifieke besteding en 
uitwerking van de bijdrage energietransitie. Dit gebeurt op een later moment. Nu wordt er enkel 
geregeld dat er een bijdrage energietransitie komt.

Energiekosten besparen met inzet van 'bijdrage energietransitie'
Het idee is om zoveel mogelijk huishoudens in Dinteioord te ondersteunen bij het verlagen van de 
energiekosten door toepassing van isolatie en duurzame energieproductie.

GBKN Dinteioord 

woonplaats Dinteioord
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Gemiddeld geeft een huishouden in Dinteloord C 1.630 uit aan stroom en gas. Dit is zonder de vaste 
netwerkkosten, heffingskorting of bijkomende leveringskosten. De verwachting is dat deze kosten 
dit jaar fors stijgen. Per jaar (prijspeil 2019) zijn de kosten voor:

- het gemiddelde gasverbruik per woning : 1440 m3 x C 0,67 s C 965
- het gemiddelde elektriciteitsverbruik per woning : 3330 kWh x C 0,20 s C 665

(Bron www.klimaatmonitor.nn

Besparen door zonnepanelen
Door zelf stroom op te wekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen en deze te salderen met de eigen 
elektrakosten, kan fors worden bespaard op de elektriciteitsrekening.
10 zonnepanelen van 300 WP kosten aangelegd en wel ongeveer C 3.300. Per jaar produceren ze 
(dak op het Zuiden) 2700 kWh stroom. Stroom kost nu ongeveer C 0,21 per kWh. Met 10 
zonnepanelen wordt C 567 per jaar bespaard. Binnen 6 jaar zijn de zonnepanelen terugverdiend. Ze 
gaan echter 20-25 jaar mee.

Besparen door isolatie
Milieucentraal geeft het voorbeeld van het isoleren van een tussenwoning. De isolatie kost +I- C 800. 
Dat bespaart C 260 per jaar aan gas. Na 3 jaar is de investering in isolatie terugverdiend. Het 
voordeel is daarna netto voor tientallen járen.

Anders
Ook LED verlichting, een zonneboiler, (hybride-)warmtepomp of dubbelglas verdienen zichzelf terug 
door een besparing op energiekosten.

Een mogelijk voorbeeld voor de uitvoering en besteding van de 'bijdrage energietransitie'
Een mogelijk voorbeeld van de inzet van de 'bijdrage energietransitie' is dat de gemeente dit bedrag 
in de markt kan aanbieden met de vraag om via een verhuuraanbod inwoners van Dinteloord te 
ondersteunen bij het aanleggen van zonnepanelen, het isoleren en/of duurzaam verwarmen van de 
woning.

+I- 3007o van de woningen in Dinteloord betreft sociale huurwoningen. Samen met de corporatie 
Woonkwartier kan met 300Zo van de opbrengst uit de 'bijdrage energietransitie' een op maat 
gesneden energiebesparingsaanbod voor de huurders in Dinteloord gevonden worden.

+I- 7007o van de woningen in Dinteloord zijn in particulier bezit. De gemeente kan via een tender een 
marktvraag uitschrijven om te komen tot een collectief aanbod voor de particuliere 
woningeigenaren in Dinteloord van de maatregelen hiervoor benoemd.

Bovenstaande maatregelen (zon, isolatie en warmtebron) kunnen verhuurd worden met een recht 
van koop. Het idee is dan dat de huurprijs van de maatregel lager is dan het voordeel op de 
energierekening. Uiteraard met garantie te organiseren. Nadat de maatregelen zijn terugverdiend, 
kan de verhuurder de maatregelen in eigendom aan de huurder overdragen. Op deze manier kan 
iedereen meedoen, ook de bewoners met een smalle beurs. Het geld wordt op deze manier 
revolverend ingezet en kan meerdere keren worden ingezet. Hiermee kan er een groter voordeel 
worden behaald dan bij het toekennen van een subsidie.

Doordat het geld uit de windmolens investerend wordt ingezet kan door de marktpartij ook 
bankfinanciering worden aangetrokken. Dit maakt het mogelijk dat de 'bijdrage energietransitie' uit 
de windmolens gebruikt wordt als 2S0Zo risicokapitaal. Iedere C 100.000 kan op deze manier 
C 400.000 aan investeringen opleveren. Met de 'bijdrage energietransitie' uit de windmolens van 
Variant B’ kunnen op deze manier zo'n 2000 installaties met zonnepanelen (van 10 panelen elk) 
worden verhuurd.

29



BM1900642

Waarom levert dit meer op in C's ?
Dinteloord heeft 2260 huishoudens. De jaarlijkse 'bijdrage energietransitie' bedraagt ingeschat 
Ç 69.300 per jaar (maximaal Variant B'). Als dit als subsidie wordt uitgekeerd, dan krijgt ieder 
huishouden: C 30,60 per jaar. Daarvan kunnen ongeveer 6 LED lampen aangeschaft worden.

Door gebruik te maken van de mogelijkheden energiekosten te besparen via investeringen kan een 
veelvoud hiervan per huishouden overblijven.

Een rekenvoorbeeld met zonnepanelen:
Stel dat de zonnepanelen worden verhuurd tegen C 400 per jaar voor 10 jaar. Dat levert al een 
voordeel op van C 167 per jaar voor de eerste 10 jaar en minimaal C 567 de járen daarna. Het geld 
uit de 'bijdrage energietransitie' is echter niet op. Het is weer terug en kan ingezet worden voor 
isolatie.

Een combinatie met isolatie:
Gecombineerd met de gevelisolatie uit het voorbeeld van Milieucentraal kan het voordeel oplopen 
tot C 400 per jaar de eerste 10 jaar per huishouden.

Een woning met een lage energierekening is meerwaard dan een woning met een hoge 
energierekening. Nu al geven banken meer hypotheek en een lagere hypotheekrente bij een 
energiezuinige woning.

Door te investeren in energiereductiemaatregelen en duurzame stroom- en warmteproductie wordt 
ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de (inter-)nationale doelstelling om de C02 uitstoot terug 
te brengen naar 4996 in 2030 en daarmee ook aan de opgave van de gemeente Steenbergen, welke 
voortkomt uit het (nu nog concept) klimaatakkoord.
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D. Wensen en bedenkingen
Hierbij wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen innogy en de gemeente in het kader artikel 
160 lid 1 sub e juncto artikel 169 lid 4 Gemeentewet voor wensen en bedenkingen aangeboden. In 
de samenwerkingsovereenkomst is de invulling van de sociale randvoorwaarden juridisch 
vastgelegd. Er wordt geadviseerd geen wensen en bedenkingen in te dienen.

Ingevolge artikel 160 lid 1 sub e juncto artikel 169 lid 4 Gemeentewet dient het college de raad 
vooraf inlichtingen te verstrekken over het besluit tot het verrichten van een privaatrechtelijke 
rechtshandeling - zoals het aangaan van een overeenkomst - indien dit besluit ingrijpende gevolgen 
kan hebben voor de gemeente. Het college dient de raad daarbij in de gelegenheid te stellen om 
haar wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Het college is voornemens om 
met innogy een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan waarin de sociale randvoorwaarden en 
de afspraken hieromtrent zijn geborgd. Gelet op de mogelijke maatschappelijke ingrijpendheid van 
het onderhavige project, is het college van oordeel dat u in de gelegenheid gesteld dient te worden 
om wensen en bedenkingen te kunnen uiten over de betreffende samenwerkingsovereenkomst.

Aangezien het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst van belang is voor de borging van de 
sociale randvoorwaarden verzoeken wij u om ons zo snel als mogelijk duidelijkheid te geven over uw 
standpunt.

4. Middelen
Ruimtelijke procedure
De kosten verbonden aan de procedure zijn voor rekening van de initiatiefnemer. Er wordt geen 
exploitatieplan (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening) vastgesteld. Kostenverhaal vindt plaats 
middels de anterieure overeenkomst. Daarnaast geldt tevens de legesverordening.
In uw raadsbesluit van 20 december 2012 (kenmerk BM1202122) heeft u de bevoegdheid omtrent 
een exploitatieplan (en het sluiten van een anterieure overeenkomst) gedelegeerd aan het college 
van burgemeester en wethouders.

Sociale randvoorwaarden
In dit raadsvoorstel is aangegeven wat er ter beschikking kan komen bij de uitwerking van de sociale 
randvoorwaarden.

5. Risico's
- luridisch: Tegen de besluitvorming over de aanvraag omgevingsvergunning kan beroep 

worden ingesteld. Enkel belanghebbenden kunnen in beroep en in hoger beroep. Tegen het 
besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning kan beroep worden ingesteld bij de 
rechtbank en vervolgens nog hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van 
State.

- Verlies zeggenschap over project: Het regionale aanbod windenergie is gedaan voor de 
doelstelling 2020. Als binnen de gemeente nu niet wordt gekomen tot positieve 
besluitvorming over de opschaling van de windturbines aan de Karolinadijk, dan heeft de 
ontwikkelaar het recht om de provincie te vragen een provinciaal inpassingsplan (PIP) te 
maken. De gevolgen daarvan zijn onbekend.

- Rijksopgave wind op land 2020: De opschaling van de windturbines is onderdeel van de 
rijksopgave wind op land voor 2020. De minister heeft met de provincies afgesproken dat, in 
zoverre de 6.000 MW doelstelling niet tijdig gerealiseerd wordt, het restant van de opgave 
verdubbeld zal worden. Deze verdubbeling zal dan gerealiseerd moeten worden in de 
periode 2021-2023. De verdubbeling boven de 6.000 MW kan bestaan uit wind op land, maar 
mag ook deels met andere vormen van hernieuwbare energie gerealiseerd worden, mits 
deze additioneel zijn aan het beeld van de Nationale Energieverkenning (NEV). Denk hierbij 
aan zon-PV en geothermie. Op dit moment is nog niet bekend of dit voor de gemeente
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Steenbergen gaat spelen. Dit is mede afhankelijk van het besluitvormingstraject, 
beroepsprocedures, de aanbesteding door innogy, levertijden en bouwtijd.
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6. Communicatie/Aanpak
De provincie, de indieners van zienswijzen en de deelnemers aan de beeldvormende 
raadsvergadering (Dinteloord tegen MEGAmolens, Stichting Sirene, de voormalige regiegroep en de 
dorpsraad) worden geïnformeerd over het collegebesluit, de behandeling van het raadsvoorstel in 
de raadsvergadering en de mogelijkheid van inspreken.

Na besluitvorming door de gemeenteraad over de verklaring van geen bedenkingen, neemt het 
college van burgemeester en wethouders een besluit over de aanvraag omgevingsvergunning. 
Vervolgens wordt het besluit bekendgemaakt en gaat de beroepstermijn van start. De indieners van 
zienswijzen, de provincie, Dinteloord tegen MEGAmolens, Stichting Sirene, de voormalige regiegroep 
en de dorpsraad worden hierover geïnformeerd.

7. Voorstel
- Conform het bijgesloten raadsbesluit (BM1900639) de ingediende zienswijzen ontvankelijk, 

niet-ontvankelijk, gegrond, ongegrond en deels ongegrond te verklaren conform het 
document'Nota van beantwoording zienswijzen, Windpark Karolinapolder nabij Dinteloord 
Gemeente Steenbergen' (BBM1900219);

- conform het bijgesloten raadsbesluit (BM1900639) de verklaring van geen bedenkingen te 
verlenen voor de opschaling van de windturbines in de Karolinapolder te Dinteloord;

- conform het bijgesloten raadsbesluit (BM1900640) geen wensen en bedenkingen ter kennis 
van het college brengen met betrekking tot het aangaan van de 
samenwerkingsovereenkomst met innogy Windpower Netherlands B.V. (BBM1900228).

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, ^ ~ de burgermeeste
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