
 

 

 

 

Bijlage 2: Aanvullende argumentatie ten aanzien van het regiobod 

- De aanvraag omgevingsvergunning van innogy voor Windpark Karolinapolder is in strijd met het 

regiobod voor de realisatie van windenergie. Het plan is geen opschaling maar vernieuwing. Dit 

is zowel beargumenteerd in de brief van 19 september 2019 ( kenmerk UM1906322) als in het 

raadsvoorstel van 9 juli 2019 (kenmerk BM1903088); 

- in onze brief van 19 september 2019 (kenmerk UM1906322) hebben wij reeds enkele passages 

opgenomen uit het regiobod van 13 oktober 2011. Zoals u kunt zien heeft de gemeente 

Steenbergen een genereus aanbod gedaan voor de energietransitie. Een aanbod dat groter is 

dan het aanbod van veel andere gemeenten. U ontneemt ons de beslissingsbevoegdheid over 

Windpark Karolinapolder, terwijl andere gemeenten niet hun verantwoordelijkheid hebben 

genomen en/of niet hun afspraken met u zijn nagekomen voor de realisatie van de doelstelling 

2020.  

- de oorspronkelijke gedachte vanuit het regiobod was dat alle winturbines van RWE zowel op 

Steenbergs als Moerdijks grondgebied langs het Volkerak opgeschaald zouden gaan worden. 

Gedurende het proces heeft innogy ervoor gekozen om niet verder te gaan in Moerdijk. 

Steenbergen wilde wel doorgaan binnen de kaders van het regiobod en de gemeentelijke 

structuurvisie (opschaling, geen vernieuwing); 

- u weet dat de bestaande windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord zijn vergund op 9 juni 

1998. Gezien de normale levensduur van windturbines is het dan ook niet logisch om te 

veronderstellen dat deze windmolens, die nog steeds inkomsten generen voor innogy, al 

vervangen zouden zijn in 2020. innogy heeft na het ondertekenen van het regiobod jarenlang 

geen haast gehad met het opstarten van een procedure voor het opschalen van de vier 

bestaande windturbines aan de Karolinadijk. Pas eind juli 2017 is innogy concreet met de 

gemeente in overleg gegaan om de verschillende planologische procedures in beeld te brengen. 

Eind 2017 is er door innogy gestart met het opstellen van stukken en het doen van onderzoek. 

Op 5 februari 2018 wordt er een aanvraag ingediend voor Windpark Karolinapolder (geen 

opschaling, maar vernieuwing);  

- de gemeente heeft zich ingespannen om uitvoering te geven aan het regiobod (opschaling van 

de windturbines aan de Karolinadijk). innogy heeft zelfstandig een aanvraag 

omgevingsvergunning ingediend voor een windpark in een ruitopstelling waarbij geen sprake is 

van opschaling, maar van vernieuwing. innogy heeft haar aanvraag gedurende het proces niet 

ingetrokken en aangepast. Het verlenen van een omgevingsvergunning voor Windpark 

Karolinapolder is niet in lijn met het door u geaccepteerde regiobod. Ook is het een 

onacceptabele beloning van een ontwikkelaar die geen oog heeft voor het regiobod, de 

gemeentelijke structuurvisie, de omgeving en de opgave van de energietransitie;   

- de gemeente zet zich vol in voor een ruimtelijk verantwoorde energietransitie (opgave RES 

2030). De gemeente Steenbergen heeft een aanmerkelijke bijdrage willen leveren in het 

regiobod uit 2011. Dit aanbod is groter dan van andere gemeentes. Ondanks deze handreiking 

praat u tijdens het besluitvormingstraject van de gemeente toch over een verdubbeling van de 

opgave voor de gemeente Steenbergen. Dit is voor ons onacceptabel. Dit draagt niet bij aan de 

grote opgave waar we met elkaar voor staan; 

- in uw stukken wekt u de indruk dat Steenbergen in het kader van het regiobod zich heeft 

verbonden aan Windpark Karolinapolder. Ook wekt u de indruk dat Windpark Karolinapolder 

onderdeel uitmaakt van uw opgave van 470,5 MW opgesteld vermogen windenergie in 2020.  

 

In uw statenvoorstel is het volgende opgenomen:  

Op 13 oktober 2011 heeft de Regio West-Brabant een bod windenergie aan de provincie uitgebracht. 

O.a. de gemeente Steenbergen heeft hierin locaties aangegeven voor windenergie, waarbij de 

gemeente heeft aangegeven via deze locaties medewerking te gaan verlenen aan het behalen van dit 

bod. En daarmee ook een bijdrage te leveren aan de afspraak die de provincie het met Rijk heeft om 

uiterlijk 2020 te zorgen voor 470,5 MW geïnstalleerd vermogen wind op land. Eén van deze locaties 

betreft het opschalen van het bestaande windpark Karolinapolder van 2,4 MW. In het bod heeft de 

gemeente aangegeven zich in te willen zetten voor maximaal 21,4 MW extra aan windenergie op deze 
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locatie, uitgaande van turbines van 6 MW. In de afspraak met het rijk is door ons college rekening 

gehouden met een minimum van 9,6 MW extra, uitgaande van meer gangbare turbines van 3 MW.  

 

In uw statenvoorstel is eveneens het volgende opgenomen: 

1.2. Doordat het project Karolinapolder deel uitmaakt van de afspraken die wij met het Rijk hebben 

gemaakt, is het provinciaal belang gegeven.  

 

Dit is onjuist. In het door u geaccepteerde regiobod en in de gemeentelijke structuurvisie wordt 

duidelijk gesproken over de opschaling van de windturbines aan de Karolinadijk. innogy heeft 

een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor Windpark Karolinapolder. Een plan dat 

ruimtelijk gezien geen opschaling, maar vernieuwing is en daarmee ook in strijd met het 

regiobod en de gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie is. Gezien het bovenstaande handelt u 

naar onze mening dan ook niet in lijn met de beginselen van behoorlijk bestuur. 

 


