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Steenbergen, 8 oktober 2019

Geachte leden van Provinciale Staten,

Op 10 september 2019 heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten het 
besluit van 9 januari 2018 (om de bevoegdheid om te besluiten over de opschaling van 
windpark Karolinadijk aan ons over te dragen) in te trekken en geeft daarbij aan dat 
wij niet langer bevoegd zijn om te beslissen over de aanvraag omgevingsvergunning 
van innogy voor Windpark Karolinapolder. Ook heeft het college van Gedeputeerde 
Staten besloten om de procedure voor Windpark Karolinapolder over te nemen.

Wij, het college van B&W van de gemeente Steenbergen, worden in de gelegenheid 
gesteld om uiterlijk 9 oktober 2019 te adviseren over deze aanvraag op grond van 
artikel 6.1, eerste lid Bor. Met het als bijlage gevoegde schrijven gericht aan het college 
van gedeputeerde staten en de bijbehorende bijlagen hebben wij ons advies 
uitgebracht over deze aanvraag. Als onderdeel hiervan gaan wij in op het besluit van 
10 september 2019 en de voorgenomen besluitvorming in relatie tot Windpark 
Karolinapolder (waaronder uw statenvoorstel met bijbehorende bijlagen). Ten slotte 
gaan wij ook nog in op de brieven van 24 juni 2019 en 30 augustus 2019. Onze reactie 
op deze brieven is namelijk van belang in relatie tot de onderbouwing van het door 
het college van gedeputeerde staten genomen besluit van 10 september 2019 en het 
voornemen om een vergunning te verlenen aan innogy voor Windpark Karolinapolder.

Wij verzoeken u om in het kader van de behandeling in uw Staten vergadering van 
21 oktober 2019 kennis te nemen van ons onderbouwd advies, zowel uit de aan het 
college van gedeputeerde staten verzonden brief als de bijbehorende bijlagen. Dit is 
van groot belang voor een zorgvuldige behandeling van dit dossier, zowel vanuit 
juridisch, maatschappelijk, procesmatig en bestuurlijk oogpunt.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, heeft er 
alles aan gedaan om in lijn met het regiobod en de gemeentelijke ruimtelijke 
structuurvisie medewerking te verlenen aan de opschaling van de vier bestaande 
windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord en later aan de uitvoering van het 
raadsakkoord van 16 mei 2019. De gemeente heeft uitvoerig beargumenteerd
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waarom het plan van innogy voor Windpark Karolinapolder in strijd met een goede 
ruimtelijke ordening, het geaccepteerde regiobod en de gemeentelijke ruimtelijke 
structuurvisie is.

Naar onze mening laat het college van gedeputeerde staten door de voorgenomen 
besluitvorming bovenwettelijke sociale randvoorwaarden de ruimtelijk relevante 
hoogte van, het aantal en het opgesteld vermogen van de windturbines bepalen. Het 
college van gedeputeerde staten geeft hierbij aan een voorstander te zijn van 
windturbines van ongeveer 210 meter tiphoogte, dit wordt beargumenteerd vanuit de 
hoogte van de sociale randvoorwaarden en niet vanuit ruimtelijke argumenten. 
Windpark Karolinapolder is gepositioneerd in een ruitopstelling dicht tegen de kern 
Dinteloord. Geen opschaling, maar vernieuwing. Er is in Dinteloord en bij de 
omwonenden geen draagvlak voor Windpark Karolinapolder. De sociale 
randvoorwaarden veranderen dit standpunt niet.

Wij hebben geconcludeerd dat wij niet langer achter ons m.e.r.-beoordelingsbesluit 
van 30 januari 2018 kunnen staan. Dit is in het advies uitvoerig onderbouwd. Naar 
onze mening is er voor de aanvraag omgevingsvergunning voor Windpark 
Karolinapolder alsnog een MER nodig. De provincie dient dit als bevoegd gezag te 
beoordelen en indien nodig uit te voeren.

De provincie is al vanaf het begin af aan bevoegd gezag voor de vereiste vergunning 
op grond van de Wet natuurbescherming. Windpark Karolinapolder is gepositioneerd 
nabij het natura 2000-gebied Krammer-Volkerak. Tot op heden is dit ruimtelijk 
relevante onderwerp nog steeds niet afgerond. Dit heeft ons besluitvormingstraject 
gedurende het gehele proces nadelig beïnvloed. Ook vinden wij het van groot belang 
dat er, voor de behandeling door Provinciale Staten, duidelijkheid is over de 
vergunbaarheid van Windpark Karolinapolder op grond van de Wet 
natuurbescherming.

Wij hebben moeten constateren dat de besluitvorming en voorgenomen 
besluitvorming over de aanvraag omgevingsvergunning van innogy voor Windpark 
Karolinapolder niet in lijn is met de beginselen van behoorlijk bestuur. Ook ontbreekt 
elk maatschappelijke draagvlak voor het plan van innogy. Wij zijn dan ook van mening 
dat onder andere het vertrouwens-, zorgvuldigheids- en evenredigheidsbeginsel zijn 
geschonden. Dit hebben wij in ons advies uitvoerig beargumenteerd.

Naar onze mening is uw bestuursakkoord 2019 - 2023 "Kiezen voor Kwaliteit; voor de 
Brabanders van nu en van de toekomst." niet toegepast bij de besluitvorming van 10 
september 2019 en de voorgenomen besluitvorming over Windpark Karolinapolder. 
Wij vragen u om dit wel te doen en voldoende oog te hebben voor uw inwoners uit 
Dinteloord.
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Gezien het bovenstaande adviseren wij u om de aanvraag omgevingsvergunning van 
innogy voor Windpark Karolinapolder te weigeren.

Hoogachtend, Z ļ
Burgemeester en wethoudersyan Steenbergen, 
De loco-secretaris, De burgemeester,

■s. H.C. de Korte, MCM
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