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

            

       Aan: Gemeenteraad Steenbergen 

       Postbus 6 

4650 AA Steenbergen 

 

Betreft:  

Windturbines Karolinapolder 

 

        Oud Gastel, 7 maart 2019 

 

Geachte Gemeenteraad,  

 

Met uitzicht op de beeldvormende vergadering van 13 maart 2019 wil ik u graag informeren 

over het standpunt van de Stichting Sirene met betrekking tot het windpark Karolinapolder.  

 

Sirene is van mening dat het in huidige plan geen sprake is van een goede ruimtelijke orde. 

Dit is een mening, een beoordeling op gevoelsbasis. Wij zijn van mening dat deze grote 

turbines vlak bij een bebouwde kom niet passend zijn. 

 

Sirene hecht zeer aan zorgvuldige besluitvorming. Sirene kan zich neerleggen bij een besluit 

waar ze zich tegen heeft verzet, mits er sprake is van zorgvuldige besluitvorming. Onze 

mening is dat het proces van de omgevingsvergunning voor dit windpark hier niet aan 

voldoet. Sirene zal zich daarom en daardoor tot het uiterste verzetten tegen de verlening van 

de omgevingsvergunning op de vigerende aanvraag.    

 

Een nieuw gegeven is dat de provincie in haar besluit van 1 maart 2019 kenmerk 

Z/064967/134460 om een ontheffing te verlenen van artikelen 3.3 en 3.8 van  de Wet 

natuurbescherming voor een groot aantal soorten, expliciet heeft opgenomen dat een 

vergunning Wet natuurbescherming noodzakelijk is en deze niet is aangevraagd.  

 

In de zienswijze en tijdens gemeenteraadsvergaderingen heeft Sirene haar standpunten 

duidelijk gemaakt. Een onderdeel hiervan was steeds dat een vergunning Wet 

natuurbescherming noodzakelijk is. Door het college werd dit steeds ontkend.  

Van belang is ook dat er geen sprake is van vervanging; het plaatsen van nieuwe turbines 

binnen de grenzen van het bestemmingsvlak. Als het bestemmingsplan moet worden 

aangepast is er geen sprake meer van vervanging, maar van een nieuwvestiging.   

Sirene is van mening dat het project m.e.r. plichtig is, omdat er sprake is van wijziging van 

het bestemmingsplan, dat hiermee kaderstellend wordt, in combinatie met de 

vergunningplicht Wet natuurbescherming. Hierdoor ontstaat ingevolge de Wet milieubeheer 

een m.e.r. plicht. 

 

Door het standpunt van de provincie ontstaat in het project een geheel nieuw fase.  

De natuurvergunning had aangehaakt moeten worden bij de omgevingsvergunning. Dit is niet 

gebeurd, hetgeen tot gevolg heeft dat de omgevingsvergunning niet kan worden verleend op 
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de huidige aanvraag. De procedure dient helemaal opnieuw te worden doorlopen, inclusief 

alle inspraak en m.e.r.. Als dit plaatsvindt op basis van de huidige aanvraag betekent het grote 

vertraging en het leidt niet tot een oplossing die maatschappelijk aanvaardbaar is.  

 

Sirene heeft de afgelopen maanden contacten gelegd met andere windparkontwikkelaars en 

daarbij de bereidheid getoetst een windpark in Steenbergen te ontwikkelen. Er is bereidheid 

gevonden om tiphoogten te beperken en mee te werken aan sociale inpassing.  

Sirene heeft de wethouder er van in kennis gesteld. Er zijn contacten tussen deze 

ontwikkelaars en de wethouder. De wethouder heeft echter aan Sirene aangeven eerst dit 

windpark van Innogy af te willen werken alvorens verder te kijken.  

 

Een van de plannen die er ligt is een logische lijnopstelling langs het Volkerak. Vervanging 

van de turbines van Innogy kan daar een onderdeel van zijn (zónder de twee turbines richting 

de kern van Dinteloord). Het plan kan worden ontwikkeld samen met een bestaande of nog op 

te richten lokale coöperatie die wordt ondersteund door een professionele partij als Deltawind. 

Het eigendom van een deel van het park kan daardoor in handen kan komen van de inwoners 

van Dinteloord/Steenbergen. Hopelijk zal een vertegenwoordiger van het 

samenwerkingsverband de raad staande de vergadering kunnen informeren.  

 

Sirene is van mening dat B&W zich in de nesten hebben gewerkt door de onzorgvuldige 

procedure. Repareren kost in ieder geval veel tijd. Dat moeten we niet willen.  

Sirene voorziet dat een nieuw totaalplan door samenwerking tussen partijen realiseerbaar is en 

tot minder weerstand bij de bevolking leidt omdat de twee turbines vlak bij het dorp hier niet 

in zijn voorzien. Realiseren van dit nieuwe plan kost evenveel tijd als doorgaan op de oude 

doodlopende weg.  

De angst voor ingrijpen van de provincie is ongegrond. Het is een actie van de provincie die 

nu leidt tot het stranden van de omgevingsvergunning. De provincie zal ingenomen zijn met 

een samenwerking tussen partijen waardoor de ontwikkeling van windenergie in Steenbergen 

eindelijk op gang komt.  

 

Hiervoor is het wel noodzakelijk uit de tang van de huidige aanvraag van Innogy te komen. 

De beste oplossing hiervoor is dat de gemeenteraad de gevraagde verklaring van geen 

bedenkingen weigert om reden dat er geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 

B&W moeten de omgevingsvergunning dan op deze basis weigeren.  

Daarna is de weg open voor nieuwe ontwikkelingen.  

 

Sirene verzoekt met klem aan de Gemeenteraad de gevraagde ‘Verklaring van geen 

bezwaar’ niet te verstrekken.   

 

Namens de Stichting Sirene,   

 

 

 

 

 

 

 

 

Henk Baptist,  

Voorzitter  

 


