
 

 

 

 

Bijlage 3: Aanvullende argumentatie ten aanzien van provinciaal belang 

- De opschaling van de windturbines aan de Karolinadijk is onderdeel van het door u 

geaccepteerde regiobod en is daarmee onderdeel van uw bijdrage van 470,5 MW richting het 

rijk. Dit is al zo sinds 2011. Windpark Karolinapolder is geen opschaling en is daarmee geen 

onderdeel van, maar juist in strijd met de provinciale opgave voor de afspraken met het Rijk 

voor de doelstelling wind op land in 2020. Dit hebben wij uitvoerig beargumenteerd in dit advies. 

Er is dan ook geen sprake van een provinciaal belang. Evenmin is er een reden om de 

beslissingsbevoegdheid van de gemeente in te trekken; 

- het regiobod is van 13 oktober 2011. Niet al 8 jaar geleden of de afgelopen jaren, maar nu 

opeens is er plotseling sprake van een provinciaal belang; 

- eerder heeft u uw beslissingsbevoegdheid overgedragen aan de gemeente, hiermee heeft u al 

aangegeven het project primair van gemeentelijk belang te vinden en niet van provinciaal 

belang;  

- innogy heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor Windpark Karolinapolder. 

Hierbij is geen sprake van opschaling van de bestaande windturbines aan de Karolinadijk, maar 

van vernieuwing. Het plan voor Windpark Karolinapolder voldoet niet aan het door u 

geaccepteerde regiobod en niet aan de gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie. innogy heeft 

haar plan gedurende het besluitvormingstraject niet willen aanpassen. Evenmin voldoet het plan 

van innogy aan het door de gemeenteraad vastgestelde raadsakkoord (16 mei 2019). 

U stelt dat het door beperkingen in het raadsakkoord gezien het huidige en nieuwe SDE-regime 

onaannemelijk is dat er binnen deze raadsperiode windturbines in Steenbergen worden 

geplaatst.  

Allereerst vinden wij het van belang om nogmaals te melden dat de gemeente een voorstander 

is van de energietransitie en lokaal en regionaal haar bijdrage levert. Met de uitvoering van ons 

raadsakkoord (vastgesteld door de gemeenteraad op 16 mei 2019) bieden wij in één keer de 

ruimte om de gemeentelijke doelstelling voor 2030 te kunnen realiseren. Hierbij is zowel ruimte 

voor de realisatie van windenergie als zonne-energie. Tevens leveren wij onze bijdrage aan de 

regionale energiestrategie 2030. Wij vinden het van groot belang dat de energietransitie 

ruimtelijk verantwoord wordt gerealiseerd met maatschappelijk draagvlak. Zorgvuldigheid 

boven snelheid. De energietransitie is een marathon en geen sprint, waarbij Steenbergen al haar 

inwoners en bedrijven nodig heeft. Het raadsakkoord biedt een ruimhartig en ruimtelijk 

verantwoord alternatief voor het plan van innogy voor Windpark Karolinapolder. Een plan dat 

beter is voor de inwoners van Dinteloord, op meer draagvlak kan rekenen en een veel grotere 

bijdrage levert aan de energietransitie.  

In uw brief van 30 augustus 2019 gaat u eveneens in op alternatieven voor Windpark 

Karolinapolder. Net voordat we één van deze door u opgenomen alternatieven (het enige door u 

aangeboden alternatief dat kan voldoen aan ons raadsakkoord) met u, Green Trust en innogy 

willen gaan onderzoeken (dit is onderwerp van gesprek geweest in de oordeelsvormende 

vergadering van 4 september 2019 en dit is ook daarna besproken met gedeputeerde Spierings), 

besluit u zelfstandig om de stekker eruit te trekken. Uit de oordeelsvormende vergadering van 4 

september 2019 blijkt dat Green Trust ook ruimte ziet voor dit alternatief; 

- innogy was al vanaf het begin af aan er een voorstander van dat de provincie bevoegd gezag zou 

zijn. Dit heeft de provincie niet gefaciliteerd. Dit uitgangspunt heeft niet bijgedragen aan het 

tijdig kunnen halen van de doelstelling wind op land in 2020. Zie de bijgesloten e-mails van 

innogy van 15 augustus 2017 en 1 september 2017. Uit de e-mail van innogy van 1 september 

2019 blijkt eveneens dat de provincie richting innogy heeft aangegeven enkel een inpassingsplan 

als procedure optie te hebben. Met andere woorden voor u is een procedure met een 

omgevingsvergunning met een afwijking van het bestemmingsplan geen optie. Nu opeens kunt 

en wilt u het ruimtelijk onverantwoorde Windpark Karolinapolder wel afronden met een 

procedure die voor u eerst geen opties was;  

- u heeft uw beslissingsbevoegdheid over de opschaling van de windturbines aan de Karolinadijk 

overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders. Middels uw besluit van 10 

september 2019 trekt u, net voordat wij een besluit nemen, de beslissingsbevoegdheid van het 

college van burgemeester en wethouders in voor de aanvraag omgevingsvergunning van 
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Windpark Karolinapolder. Nu opeens is er sprake van een provinciaal belang. Echter, het gaat 

over een project van vier windturbines, enkel gelegen binnen de gemeente Steenbergen, dat 

naar onze mening in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, de gemeentelijke 

structuurvisie en het door u geaccepteerde regiobod. Mogen wij van u enkel beslissingsbevoegd 

zijn als wij medewerking verlenen aan Windpark Karolinapolder?;  

- u heeft ons / de gemeenteraad niet gehoord over uw voornemen om Windpark Karolinapolder 

aan te gaan duiden als project van provinciaal belang; 

- u geeft in uw statenvoorstel aan dat innogy u heeft verzocht om de beslissingsbevoegdheid van 

het college van burgemeester en wethouders in te trekken. U heeft ons niet op de hoogte 

gesteld van dit verzoek van innogy. In uw besluit van 10 september 2019 heeft u dit evenmin 

aangegeven; 

- wij krijgen de indruk dat u het begrip provinciaal belang  mede gebruikt om uw genomen besluit 
van 10 september 2019 te proberen te rechtvaardigen.  

 

 


