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Roosendaal, 7 oktober 2019

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
SPOED > per e-mail verzenden aan de GRIFFIER: s"!*ieigl:1fie€g.?!i'jJf

Onderwerp: agendapunt 2.1 van de Statendag op vrijdag 11. oktober 20L9

Nader bepaald: Technische Vragen inzake het Statenvoorstel 53/19 Verklaring van geen bedenkingen

voor de omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder te Steenbergen

Mijn werktitel: Windpark Karolinapolder Dinteloord (WKD)

Mijn kenmerk: WKD20191007aanPS-VOORLOPIGE REACTIE

Geachte Statenleden,

Vrijdag jl. vernam ik van uw griffie dat u inzake genoemd agendapunt Technische Vragen kunt

indienen dan wel kunt aankondigen, met als deadline a.s. dinsdag (morgen) om 10 uur (mogelijk om

12 uur). Wellicht kunt u uit deze brief inspiratie putten voor dergelijke vragen. lk heb om die reden

ook veelvuldig vragen geformuleerd, gericht aan GS en in een aantal gevallen ook aan u als Staten.

ln bijlage l vindt u mijn opmerkingen en kanttekeningen ten aanzien van het Statenvoorstel zelve,

vergezeld van het kaartbeeld van blz. 62 uit de Ruimtelijke onderbouwing (= mijn bijlage 2).

Daarnaast werd mijn aandacht getrokken door document '476560 CONCEPT omgevingsvergunning

voor Windpark Karolina', zoals dat middels de Statenstukken van 23 september 2A19 openbaar is

gemaakt, met het opschrift 'Ontwerpbeschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant'.
Dat is een correct opschrift, met grote procedurele gevolgen. Dat document van 28 blz. leunt hier en

daar zwaar op de 'ONTWERP-omgevingsvergunning' d.d. L7 april 2018, van het College van B&W van

Steenbergen (omvang: 15 -ongenummerde- bladzijden).

Middels bijlage 3 deelt u wellicht mijn stijgende verbazing toen ik deze twee ontwerp-beschikkingen
met elkaar vergeleek. Als service stuur ik u beide ontwerp-beschikkingen toe als bijlagen 4 en 5.

Deze brief met bijlagen leg ik aan u voor op verzoek van diverse direct-omwonenden van genoemd
project nabij Dinteloord, waaronder ook leden van de Nederlandse Vereniging Omwonenden
Windturbines (zie ook fiIp;j_I-|gAly*lt), die wenst op te komen voor de belangen van haar leden.

Uiteraard ben ik bereid een en ander toe te lichten en uw vragen te beantwoorden.

Hoogachtend,
Mr. L.J.J.M. Klijs, juridisch adviseur

Aantal bijlagen:5

"Wat er gebeurt met de anrde" gebeurt met de Ein{erenvan de aarde.
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