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Onderwerp: BEROEPSCHRIFT ex artikel 8:1 Awb  
inzake de beschikking van het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 29 oktober 2019 
om een omgevingsvergunning te verlenen aan Innogy Windpower Netherlands B.V. voor o.a. de bouw van 
4 windturbines met een minimale tiphoogte van 180 meter en een maximale tiphoogte van 215 meter,  
in strijd met het vigerende bestemmingsplan, in de Karolinapolder te Dinteloord, kadastraal bekend 
gemeente Dinteloord, sectie A, perceelnummers 417, 700, 701 en 737, daaronder begrepen  
de op 26 oktober 2019 door Provinciale Staten verleende Verklaring van geen bedenkingen  
 
Mijn kenmerk: WKD 20191221 BEROEP Windpark Karolinapolder Dinteloord 
 
 
 
Geachte dame/heer,   
 

Namens en in opdracht van de hierna met name genoemde zes appellanten (hierna vaak gezamenlijk 
aangeduid als ‘cliënten’), kom ik hierbij in beroep tegen bovengenoemd besluit van GS van Noord-Brabant, 
te weten de verleende omgevingsvergunning (zie bijlage 1a), daaronder begrepen de door PS verleende 
VVGB (zie bijlage 1b), tezamen vaak aangeduid als ‘het bestreden besluit’. De machtigingen van cliënten zal 
ik u toesturen, zodra u het procedurenummer van deze zaak aan mij kenbaar hebt gemaakt. Het betreft de 
volgende personen: 

1) Mw. S.P. Wijgand-Dekker, Sasdijk 1, 4671 RN Dinteloord (appellant 1); 
2) Mw. C. Meerburg-Wijgand, Sasdijk 1a, 4671 RN Dinteloord (appellant 2); 
3) Dhr. E.G. de Ruiter, Stoofdijk 116, 4671 RC  Dinteloord (appellant 3); 
4) Dhr. F. J. van Hoorn, Stoofdijk 116, 4671 RC  Dinteloord (appellant 4); 
5) Dhr. V.V. van Velthoven, Stoofdijk 104, 4671 RC  Dinteloord (appellant 5); 
6) Dhr. J. van Tilburg, Stoofdijk 8, 4671 CR  Dinteloord (appellant 6). 

 
Cliënten zijn allen belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb, gelet op de situering van hun respectieve 
woningen en bezittingen in relatie tot het beoogde Windpark Karolinapolder Dinteloord, waarbij ik de 
uitspraken van uw Afdeling over belanghebbendheid en 10x de tiphoogte heb betrokken. 
 
Met onderstaande indeling met tussenkopjes heb ik gepoogd de leesbaarheid te bevorderen. Mijn indeling  
bevat een aantal thema’s die voor al mijn cliënten gelden, gevolgd door een aantal specifieke aandachts-
punten per cliënt c.q. per adres. Bovendien heb ik de onderdelen van dit beroepschrift doorlopend 
genummerd, om verwijzingen naar een ander onderdeel in dit beroepschrift te vergemakkelijken. 
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Overeenkomst Sociale Randvoorwaarden ONTBREEKT 

 
1. In de Nota van Advies en Zienswijzen, vastgesteld door GS, gedateerd 29 oktober 2019, kenmerk 

4596232, met een omvang van 73 blz. (hierna: de Nota), wordt op diverse plaatsen verwezen naar  
‘de Overeenkomst Sociale Randvoorwaarden als onderdeel van de Anterieure Overeenkomst’.  
De verwijzingen betreffen o.a. de bijdrage van vergunninghouder aan de ‘Kwaliteitsverbetering van het 
landschap’ (op blz. 7), de afspraken die zijn gemaakt tussen de vergunninghouder en de provincie over 
het vergoeden van toekomstige planschadeclaims, inclusief de ‘Bovenwettelijke afspraken’ daarover (op 
blz. 9) en kennelijk ook bovenwettelijke afspraken over mogelijke hinder door geluid, slagschaduw en 
obstakelverlichting (op blz. 9-10; eveneens op blz. 19, bij 4.2 ‘Woongenot’). De verwijzingen in de Nota 
naar ‘de Overeenkomst Sociale Randvoorwaarden’ betreffen ook het beschikbaar stellen door de 
initiatiefnemer van een app, waarmee vergunninghouder op basis van de ervaringen in het eerste jaar 
een ‘geluidsmitigatieplan’ gaat opstellen (blz. 14-15). En op blz. 19 verwijzen GS bij 4.3. ‘Belangen 
omgeving’ wederom naar die Overeenkomst Sociale Randvoorwaarden en stellen: 
“Deze bovenwettelijke randvoorwaarden zijn (onder andere) expliciet gericht op omwonenden en de 
lokale gemeenschap van Dinteloord.” Op blz. 23 staat eenzelfde soort verwijzing naar de Overeenkomst 
Sociale Randvoorwaarden “die wij met innogy hebben gesloten”.  
 

2. Op blz. 29-30 van de Nota wordt onder het kopje ‘Sociale randvoorwaarden’ teruggeblikt op een 
Intentieovereenkomst tussen een groep van bewoners (regiegroep) en innogy, waarna GS stellen:  
 

“Met de voorliggende Overeenkomst sociale randvoorwaarden is voortgebouwd op het pakket van 
sociale randvoorwaarden dat deze groep bewoners reeds met innogy als ontwikkelende partij is 
overeengekomen. Dit pakket aan sociale randvoorwaarden was reeds een van de eerder toegestuurde 
bijlagen bij het Statenvoorstel. De afspraken zijn op een aantal punten verder aangescherpt, 
verduidelijkt en op een aantal punten zijn bovenwettelijke maatregelen afgesproken die gunstiger 
uitpakken voor direct omwonenden. Zo zijn er afspraken gemaakt over bovenwettelijke regelingen op 
het gebied van geluid, slagschaduw en obstakelverlichting. Wij hebben hierbij deels gebruik gemaakt 
van onze ervaringen rondom de A16. Tevens geeft de overeenkomst invulling aan de bijdrage die moet 
worden geleverd aan kwaliteitsverbetering van het landschap. De vier voorziene windturbines van 
Windpark Karolinapolder leveren goede sociale randvoorwaarden op (zie ook het kopje 
‘zorgvuldigheidsbeginsel in hoofdstuk 2 van deze notitie).” EINDE CITAAT 

 
3. Cliënten kunnen zich in bovenstaand citaat niet verenigen met het woord ‘overeengekomen’.  

Het suggereert immers een overeenkomst die gesloten is tussen de regiegroep en innogy. Die deal is 
nooit gesloten, althans ik zie dat niet terug in een bijlage bij het Statenvoorstel (welke bijlage?), 
waarnaar GS hier verwijzen.  
Er is géén overeenkomst, hetgeen ook wordt bevestigd in het Statenvoorstel 53/19 A van 23 september 
2019 (kenmerk: 4576566), waar de laatste zin op blz. 2/10 over dit onderwerp als volgt luidt:  
“Deze sociale randvoorwaarden moeten nog formeel worden vastgelegd.”   

 
4. De op 7 december 2017 door innogy Windpower Netherlands B.V. en de gemeente Steenbergen 

gesloten ‘Intentieovereenkomst uitwerking sociale randvoorwaarden project vernieuwen/opschalen 
bestaande windmolens Karolinadijk in Dinteloord, gemeente Steenbergen’ (opgenomen als Bijlage III in 
de Ruimtelijke onderbouwing van 10 april 2018) laat ik hier verder buiten beschouwing, aangezien het 
bestreden besluit door GS is genomen.    

 
5. Bij de ter inzage liggende stukken is ‘de Overeenkomst Sociale Randvoorwaarden als onderdeel van de 

Anterieure Overeenkomst’ niet aangetroffen. Hoe kunnen cliënten dan beoordelen hoe er met hun 
belangen is omgegaan? Hoe ziet hun toekomst er uit? 
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6. Namens cliënten heb ik gepoogd deze ‘Overeenkomst sociale randvoorwaarden’ digitaal te traceren. In 

de digitale stukken die zijn gepubliceerd via de website van ruimtelijkeplannen.nl staan voor wat betreft 
de Nota (de Nota is daar onderdeel van d, het besluitdocument) met name in de hoofdstukken 3 en 4 
nogal wat links naar de diverse onderliggende documenten. Dat heeft geleid tot het kunnen traceren en 
inzien van de ‘Publieksversie Overeenkomst Sociale Randvoorwaarden’ (kenmerk: 4590945; 9 blz.).  
Bij nader inzien was genoemde publieksversie (eveneens met kenmerk 4590945) ook als Gewijzigde 
bijlage 7 door GS aan PS aangeboden, behorende bij de Nota van Wijziging 53/19E d.d. 8 oktober 2019.  
 

7. Bijlage 7 bij het Statenvoorstel van 23 september 2019 (kenmerk: 4576564) biedt in dat opzicht geen 
duidelijkheid, gelet op de eerste zinnen in dat document:  
“Bijlage 7 
In deze bijlage staat de inhoudelijke Invulling Sociale Randvoorwaarden zoals tot nu toe tussen 
gemeente Steenbergen en innogy is overeengekomen. Dit wordt in elk geval onderdeel van de 
overeenkomst sociale randvoorwaarden welke het college van GS en innogy af gaan sluiten.” 

  
8. Voor wat betreft de Anterieure Overeenkomst zelve, waarvan naar verluidt ‘de Overeenkomst Sociale 

Randvoorwaarden’ een onderdeel is, biedt de publicatie in het Provinciaal Blad 2019-7186 van 4 
november 2019 en de ‘zakelijke beschrijving inhoud anterieure overeenkomst Windpark Karolinapolder 
Dinteloord, gemeente Steenbergen’ van een half A4-tje (zoals gepubliceerd op de website van de 
provincie) voor cliënten onvoldoende houvast dat hun belangen voldoende gewaarborgd zijn. 
Genoemde ‘zakelijke beschrijving’ bied ik u aan als bijlage 2. 
 

9. De mededeling in de Besluitenlijst van GS van 22 oktober 2019 “Gedeputeerde Staten hebben afspraken 
met ontwikkelaar innogy vastgelegd voor de realisatie en instandhouding van Windpark Karolinapolder. 
Dit is gedaan via een anterieure overeenkomst en een overeenkomst sociale randvoorwaarden.” heeft 
in dat opzicht ook geen toegevoegde waarde.  
 

10. Cliënten kunnen niet vertrouwen op de inhoud van de genoemde ‘Publieksversie Overeenkomst Sociale 
Randvoorwaarden’, met daarin de vele toezeggingen van de kant van vergunninghouder.  
Ter wille van hun rechtszekerheid is het onontbeerlijk dat zij inzage hebben in wat GS bestempelen als 
‘‘de Overeenkomst Sociale Randvoorwaarden als onderdeel van de Anterieure Overeenkomst’.   
De provincie beweert een en andermaal dat de belangen van omwonenden meewegen in haar besluit; 
de provincie stelt als voorwaarde (zoals ook verwoord in de Verordening ruimte) “dat de omgeving van 
een wind- of zonnepark niet alleen de lusten van een dergelijke ingreep ondervindt, maar ook kan 
profiteren van de lasten.” (citaat uit de Nota op blz. 29, onder het kopje ‘Sociale randvoorwaarden’). 
Nu genoemde overeenkomst niet ter inzage is gelegd, is er sprake van strijd met de rechtszekerheid.  
Dit manco zou voldoende kunnen zijn voor vernietiging van het bestreden besluit. 
 
  

Strijdigheid met de Verordening ruimte Noord-Brabant 

 
11.  Al eerder is de strijdigheid met de eigen Verordening ruimte bij de provincie onder de aandacht 

gebracht. Kortheidshalve verwijs ik naar het document ‘20191020 Toelichting STRIJD met Verordening 
ruimte’, opgesteld namens het Comité Dinteloord tegen MEGAmolens en de Vereniging Werkgroep 
Behoud Leefbaarheid Dinteloord door Arie van den Berg, Leon Aanraad, Frits van Hoorn en Edward de 
Ruiter (de laatste twee zijn resp. appellanten 3 en 4), zie bijlage 3. In genoemd document worden naast 
een citaat uit het Statenvoorstel van 23 september 2019 ook de relevante artikelen uit de Verordening 
ruimte Noord-Brabant (geconsolideerde versie januari 2019) aangehaald, te weten uit Hoofdstuk 4 het 
artikel 33 Zoekgebied Windturbines en uit Hoofdstuk 2 Algemene regels uit artikel 3 Bevordering 
 

dipte
Markering

dipte
Markering

dipte
Markering



KLIJS & CO. voor juridisch advies, met name over Milieu en R.O. 

[WKD 20191221 BEROEP Windpark Karolinapolder Dinteloord]                  (vervolgpagina 4/33)   

 
ruimtelijke kwaliteit, het bepaalde in artikel 3.1 Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit, meer bepaald het 
derde lid. Gelieve genoemde bijlage 3 te beschouwen als hier te zijn herhaald en ingelast. 
 

12. Wegens strijd met de Verordening ruimte Noord-Brabant komt het bestreden besluit voor vernietiging 
in aanmerking. Zie de onderdelen 80 t/m 83 voor mijn aanvullende onderbouwing van deze conclusie. 

 
 

Strijdigheid met de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant 

 
13. “Voorts overwegen wij dat PS op 25 oktober jl. de Interim omgevingsverordening hebben vastgesteld. 

De Interim omgevingsverordening treedt naar verwachting op 5 november in werking”, zo staat o.a. in 
het bestreden besluit op blz. 21/33. Dat is een correcte voorspelling gebleken, gelet op de publicatie in 
het Provinciaal blad 2019-7150 d.d. 4 november 2019.  
Op blz. 21/33 van de door GS op 29 oktober 2019 worden daar nog de volgende zinnen aan toegevoegd: 
 

“Wij hebben bezien of deze vaststelling van de Interim omgevingsverordening reden is om anders te 
beslissen op de voorliggende aanvraag. Gelet op het beleidsneutrale karakter bestaat hiervoor geen 
aanleiding. De aanvraag past ook binnen de recent vastgestelde omgevingsverordening.” 

 
14. Het ontgaat mij ten ene male waarom GS hun besluit van 29 oktober 2019 getoetst hebben aan 

genoemde Interim omgevingsverordening die pas op 5 november 2019 in werking is getreden.  
Dat lijkt me juridisch niet correct. 
 

15. Er is echter nog meer aan de hand. Onder verwijzing naar bovenstaand onderdeel 10 en bijlage 3, staat 
er in de Verordening ruimte Noord-Brabant (geconsolideerde versie januari 2019), meer bepaald in 
artikel 33 Zoekgebied Windturbines, eerste lid, dat in afwijking op het verbod op nieuwvestiging een 
bestemmingsplan [toch] kan voorzien in de bouw van windturbines (…) mits (…) 
b. deze zijn gesitueerd in een cluster of een lijnopstelling van ten minste 5 windturbines.  
 

16. GS kan niet gevolgd worden in hun redenering dat er ten aanzien van nieuwvestiging van windturbines 
geen verschil zou zijn tussen de Verordening ruimte en de Interim omgevingsverordening. Uit de tekst 
van de Interim omgevingsverordening, zoals op 4 november 2019 gepubliceerd in het Provinciaal blad 
2019 nr. 7193, verwijs ik thans naar het volgende excerpt daaruit.  

 
Afdeling 3.4 Duurzame energie 
Artikel 3.37 Windturbines in Landelijk gebied  
 

Lid 1 In Landelijk gebied is nieuwvestiging mogelijk van windturbines met een bouwhoogte van 
tenminste 25 meter, gemeten van de bovenkant van de fundering tot aan de wiekenas, als: 
a. de windturbines inpasbaar zijn in de omgeving;  
b. er sprake is van een geclusterde opstelling van minimaal 3 windturbines; [vet door mij; LK] 
c. de ontwikkeling een maatschappelijke meerwaarde geeft, waaronder de mogelijkheid voor de 
omgeving om te participeren in het project;  
d. de ontwikkeling op regionaal niveau is afgestemd met omliggende gemeenten en de 
netwerkbeheerder, gelet op de ontwikkeling van overige duurzame energie initiatieven in de omgeving. 

 

Lid 2 Er kan uitsluitend toepassing gegeven worden aan het eerste lid met een omgevingsvergunning 
waarbij door toepassing te geven aan artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 2 of 3, Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht wordt afgeweken van een bestemmingsplan, waarbij aan de 
omgevingsvergunning in ieder geval de volgende voorwaarden worden verbonden:  
a. de omgevingsvergunning geldt voor een bepaalde termijn, die ten hoogste 25 jaar bedraagt; 
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b. na het verstrijken van de termijn wordt de vóór de verlening van de omgevingsvergunning bestaande 
toestand hersteld en worden de windturbines verwijderd;  
c. voor het gestelde onder b. wordt financiële zekerheid gesteld. 
EINDE CITAAT / EINDE EXCERPT 

 
17. Voor alle duidelijkheid wordt hier het gedeelte uit bijlage 3 herhaald, daar waar men citeert uit het 

Statenvoorstel 53/19A van 10 september 2019 (kenmerk: 4576566; bedoeld voor de procedure-
vergadering van PS op 23 sept.), uit blz. 7, meer bepaald bij punt 2.1:  
 

“Het Windpark Karolinapolder past binnen het provinciale beleid en voldoet aan de uitgangspunten van 
de Verordening ruimte en de aan u ter vaststelling aangeboden Interim omgevingsverordening.” 
 

18. Zoals bekend omvat de clusteropstelling in het Windpark Karolinapolder 4 (vier) windturbines. 
Kwaaddenkenden zouden kunnen betogen dat GS, gelet op bovenstaande vergelijking,  
een ‘escape’ hebben willen inbouwen, door in de nieuwe Interim omgevingsverordening  
‘ten minste 5 windturbines’ te vervangen door ‘minimaal 3 windturbines’, om in een eventueel nog te 
nemen herstelbesluit dan de aangevraagde vier windturbines toch te kunnen vergunnen. 

 
19. Mocht uw Afdeling om haar moverende reden toch van oordeel zijn dat getoetst moet worden aan de 

Interim omgevingsverordening dan wel aan GS middels een tussenuitspraak en met toepassing van een 
bestuurlijke lus de gelegenheid gaan bieden om een herstelbesluit te nemen, dan verzoek ik met klem 
om bovenstaande in acht te nemen. 

 
20. Daar komt nog bij dat Provinciale Staten, gelet op bovenstaande, door GS verkeerd zijn geïnformeerd. Er 

is immers geen sprake van een beleidsneutraal karakter van de nieuwe Interim omgevingsverordening 
op dit punt. Dit lijkt mij in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur.   

 
 

Strijdigheid met ‘een goede ruimtelijke ordening’ 

 
21. In een document van de gemeente Steenbergen, meer bepaald het raadsvoorstel van 9 juli 2019, 

geagendeerd voor de raadsvergadering van 26 september 2019 (BM1903088; 25 blz.; zie bijlage 4) 
wordt uitvoerig aangetoond, met name bij punt 5 (blz. 8-24), dat de door GS aan innogy verleende 
omgevingsvergunning, daaronder begrepen de door PS verleende VVGB, in strijd is met een goede 
ruimtelijke ordening. Gelieve genoemd document te beschouwen als hier te zijn herhaald en ingelast. 
Ik volsta thans met het citeren van enkele belangrijke gedeelten uit genoemd raadsvoorstel van B&W. 

 
22. “de door innogy aangevraagde windturbines zijn landschappelijk gezien onaanvaardbaar dichtbij de kern 

van Dinteloord (en onder andere het bebouwingslint Stoofdijk) gepositioneerd. Eveneens betekent dit 
een onaanvaardbare (aanmerkelijke) verslechtering van het woon- en leefklimaat van de kern 
Dinteloord en (onder andere het bebouwingslint Stoofdijk).” [citaat uit blz. 13] 
 

23. “de aangevraagde windturbines met een minimale tiphoogte van 180 meter en een maximale tiphoogte 
van 234 meter zijn gepositioneerd in een clusteropstelling en hebben een grote impact op het 
landschap. Deze landschappelijke impact wordt aangemerkt als horizonvervuiling; aan de hand van de 
door innogy aangeleverde visualisaties wordt geconcludeerd dat de aangevraagde windturbines niet 
passen bij de bebouwingsstructuur van de kern Dinteloord en het omliggende open landschap. Het dorp 
Dinteloord wordt gekenmerkt door laagbouw met enkele kerkgebouwen. De aanliggende open 
zeekleipolders worden gekenmerkt door de openheid;” [citaat uit blz. 16] 
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24. “Niet de ruimtelijke kwaliteit (waaronder landschap en een goed woon- en leefklimaat voor de 

omwonenden van windturbines), maar de bovenstaande onderdelen vormen de basis voor de door 
innogy aangevraagde omgevingsvergunning. Evenmin heeft innogy bij haar aanvraag 
omgevingsvergunning rekening gehouden met de wensen van de omgeving. Eerst is er bepaald wat de 
opstelling en de hoogte van de windturbines moest worden en vervolgens wil innogy enkel praten met 
de omgeving (voormalige klankbordgroep en regiegroep) over de invulling van de ruimtelijk niet 
relevante, dan wel in ieder geval van ondergeschikt belang zijnde (ruimere) sociale randvoorwaarden.” 
[citaat uit blz. 18] 

 
25. GS zitten daarmee op dezelfde lijn als innogy, getuige de volgende opmerkingen uit het Statenvoorstel 

53/19A van 10 september 2019 (kenmerk: 4576566), onder het kopje ‘Planning’ op blz. 9/10: 
 

“Planning  
Er is urgentie om direct na beraadslaging in uw staten op 25 oktober het besluit te nemen tot het 
afgeven van een vvgb. Vanwege de openstelling voor de SDE subsidie moeten wij uiterlijk op 29 oktober 
2019 het besluit nemen over de omgevingsvergunning.  Als uw staten besluitvorming over de afgifte van 
een vvgb doorschuiven naar een latere datum, duurt het langer voordat ons college een besluit kan 
nemen over de aangevraagde omgevingsvergunning. In dat geval loopt realisatie van het project op zijn 
minst een half jaar vertraging op, omdat de ontwikkelaar dan pas gebruik kan maken van de SDE++ 
ronde voorjaar 2020. Dit heeft gevolgen voor het kunnen toepassen van mitigerende maatregelen, zoals 
een extra ruime stilstandsvoorziening in verband met slagschaduw. Ook komen de lusten in het kader 
van sociale participatie, aanmerkelijk lager te liggen.” EINDE CITAAT 
 

26. Die laatste twee zinnen zijn zéér bedenkelijk. Een latere besluitvorming betekent misschien wel minder 
mitigerende maatregelen en minder leuke sociale randvoorwaarden, zo houden GS de Staten voor. 
Dat ademt in hoge mate een sfeer van “It’s now or never.” Leuk en nostalgisch voor de Elvis-fans, maar 
met dit is lichtjaren verwijderd van ‘een goede ruimtelijke ordening’ en met behoorlijk bestuur heeft het 
ook weinig van doen. 

 
27.  In lijn met bovenstaande willen cliënten benadrukken dat overlast van windturbines niet afgekocht kan 

worden. Het verpesten van woongenot kent geen prijs. Een slecht plan is een slecht plan. Het is pas bij 
een plan dat wel getuigt van ‘een goede ruimtelijke ordening’ dat cliënten interesse hebben in goede 
sociale randvoorwaarden, niet andersom! 

 
28. De onvermijdelijke conclusie is dat de Verklaring van geen bedenkingen op 26 oktober 2019 door 

Provinciale Staten ten onrechte is verleend en wegens strijd met een goede ruimtelijke ordening voor 
vernietiging in aanmerking komt. 
Die vernietiging heeft tot gevolg dat de verleende omgevingsvergunning ook niet in stand kan blijven. 

 
 

Windpark Karolinadijk wordt Windpark Karolinapolder – een nieuw project 

 
29. In aanvulling op bovenstaande, en afkomstig uit hetzelfde raadsvoorstel van 9 juli 2019, volgen nu nog 

enkele citaten: “Uit het bovenstaande blijkt al dat er geen sprake is van opschaling in de zin van de 
gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie. Het bestaande windpark aan de Karolinadijk en het nieuwe 
Windpark Karolinapolder staan ruimtelijk gezien op twee verschillende locaties. Er is ruimtelijk gezien 
geen sprake van opschaling van maar van vernieuwing;” [citaat afkomstig uit blz. 11] 
 

30. “De oude windturbines aan de Karolinadijk (lijnopstelling) worden verwijderd. De aangevraagde 
windturbines staan verderop in de Karolinapolder (clusteropstelling). Dit is ruimtelijk gezien niet 
hetzelfde gebied;” [citaat afkomstig uit blz. 13] 
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31. “ruimtelijk gezien is er geen sprake van opschaling. De bestaande windturbines staan binnen de 

enkelbestemmingen 'overig - dijk' (twee windturbines), 'bedrijf - nutsvoorziening' (één windturbine) en 
'agrarisch met waarden - natuur en landschapswaarden' (één windturbine). Daarnaast staan drie van de 
vier bestaande windturbines binnen de dubbelbestemming 'waterstaat -waterkering'. Ten slotte staan 
de vier bestaande windturbines binnen de functieaanduiding 'windturbinepark'. De door innogy 
aangevraagde windturbines zijn enkel gepositioneerd binnen de enkelbestemming 'agrarisch met 
waarden - natuur en landschapswaarden'. Er is bij de realisatie van de nieuwe windturbines geen sprake 
van hetzelfde ruimtelijke gebruik. Evenmin is er ruimtelijk gezien sprake van hetzelfde gebied;” [blz. 13] 
 

32. Namens cliënten wordt nog benadrukt dat het hier gaat om een nieuw project, ook met het oog op het 
gestelde in bovenstaande onderdelen 11 t/m 20, daar waar het betreft de strijd met de Verordening 
ruimte dan wel de Interim omgevingsverordening, ten aanzien van nieuwvestiging van windturbines. 
Als je vier huizen sloopt en elders vier nieuwe villa’s gaat bouwen, is dat dan vervanging of nieuwbouw? 

 
 

Is er hier sprake van een Project of van een Provinciaal Inpassingsplan (een PIP)? 

 
33. In alle oprechtheid en niet onder valse voorwendselen heb ik die vraag op 28 november jl. per e-mail 

voorgelegd aan de provincie; op 6 december was daar het antwoord van dhr. Eltjo Kugel, met als 
voornaamste zinnen: 
 

“Het betreft geen provinciaal inpassingsplan (PlP). De wet heeft het weliswaar over een PIP maar o.g.v. 
de Wabo kan een initiatiefnemer zelf de keuze maken in de te volgen procedure. Een omgevings-
vergunning in afwijking van een bestemmingsplan, waarbij het project van provinciaal belang is, kan 
gelijk gesteld worden met een PIP. 
Voor de toepassing van de Chw is bepalend of er sprake is van een productie-installatie als bedoeld in 
artikel 9 e eerste lid.” EINDE CITAAT 
 

Die mailwisseling alsmede een klein gedeelte van de Memorie van Toelichting (uit 2009-2010) van de 
Crisis- en herstelwet (Chw) stuur ik thans als bijlagen 5a en 5b. 

 
34. Uiteraard is er het besef dat de omgevingsvergunning óók aan innogy is verleend voor ‘strijdig gebruik’. 

Er staat ook duidelijk op blz. 2/33, dat GS heeft besloten “een (omgevings)vergunning op grond van 
artikel 2.1, eerste lid, onder c. Wabo (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een 
bestemmingsplan te verlenen voor een periode van 25 jaar, de exploitatietermijn, geldend vanaf het 
moment van ingebruikname van de windturbines. Van ingebruikname is sprake op het moment van 
aanmelden van eerste productie bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exploitatie-
termijn vangt in ieder geval 4 jaar na de dag van het verkrijgen van de SDE+ beschikking aan;” 
 

35. Niettemin is het voor cliënten een doorn in het oog dat een provincie via een vergunning ‘gebruik 
strijdig met een bestemmingsplan’ voor 25 jaar mogelijk kan maken. 25 jaar! Dat is voor een normaal 
mens niet meer ‘tijdelijk’. Het is niet voor niets dat ik in mijn mail de wettekst van artikel 9e, lid 1, 
Elektriciteitswet erbij haalde en hier gedeeltelijk herhaal:  
“De gemeenteraad is voor de duur van tien jaren na de vaststelling van het inpassingsplan niet bevoegd 
voor die gronden een bestemmingsplan vast te stellen.”  

 
36. Graag wil ik volstrekte duidelijkheid hebben op dit punt, want het antwoord van de provincie was 

verhelderend, maar niet 100% duidelijk. Vandaar mijn vragen: 
▪ Is hier sprake van een project dat het huidige bestemmingsplan 25 jaar opzij mag schuiven? OF 
▪ Is hier sprake van een provinciaal inpassingsplan, waardoor de gemeente 10 jaar lang niks mag? 

 

dipte
Markering

dipte
Markering
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37. Voor de beantwoording van die twee vragen verzoek ik u ook het gestelde bij onderdeel 106 te willen 

betrekken en met name de zin: “De provincie heeft inhoudelijk nog niet op de notitie gereageerd, echter 
als eerste reactie wel aangegeven dat zij in principe de gemeente bevoegd gezag willen laten zijn en dat 
ze alleen een inpassingsplan als procedure-optie hebben.” 

 
 

Najaarsronde SDE+ 2019 extreem overtekend: er is voor ruim 9 miljard subsidie aangevraagd 

 
38. “De exploitatietermijn vangt in ieder geval 4 jaar na de dag van het verkrijgen van de SDE+ beschikking 

aan.” De vraag is aan de orde: wat gebeurt er als de subsidieaanvraag wordt afgewezen? 
 

39. Ik vraag daarom uw aandacht voor de brief die Minister Eric Wiebes op 6 december 2019 aan de 
Tweede Kamer heeft gestuurd over het ‘Verloop openstelling najaarsronde SDE+ 2019’ (omvang 5 blz., 
inclusief tabel 1 en figuur 1; zie bijlage 6a) en ter duiding stuur ik ook de twee tabellen mee die de Rijks-
dienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) daarover op haar website heeft gepubliceerd (bijlage 6b). 
Daarmee is aangetoond dat de najaarsronde 2019 voor de SDE+ subsidies extreem overtekend is.  
Er is dus een gerede kans dat de haastige spoed van GS om deze vergunning te verlenen om de 
subsidieaanvraag mogelijk te maken, eindigt in een doodlopend steegje. Er wordt maar liefst 5 miljard 
euro aan ‘opgepot belastinggeld’ uitgedeeld, maar er is voor in totaal 9,06 miljard euro aan subsidie 
aangevraagd. Terwijl Sinterklaas vanuit Den Haag per project of plan minder gul is dan gedacht, omdat 
er veel meer verlanglijstjes zijn ingediend dan verwacht, voelen cliënten er niets voor om in dit proces 
de zwarte piet te krijgen. In tegendeel! 

 
40. Concreet verzoek ik u namens cliënten om in geen geval uitspraak te doen in deze procedure, totdat 

duidelijk is of de subsidieaanvraag voor dit project ook gehonoreerd is. Mij is door de RVO al in een 
eerder stadium te kennen gegeven dat het aanvragen van een voorlopige voorziening in de juridische 
procedure géén opschortende werking heeft ten aanzien van de subsidieaanvraag, reden waarom 
cliënten daarvan afzien.  
Conform het Besluit SDE zal de RVO (formeel: de minister) binnen de reguliere termijn van 13 weken 
uitsluitsel bieden aan alle aanvragers. Zie ook https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/stimulering-duurzame-energieproductie-sde/aanvragen-sde/stappenplan-sde  
De SDE+ beschikkingen zullen dus naar verwachting medio februari 2020 bekend zijn. 

 
41. Uit genoemde stukken van de overheid (mijn bijlagen 6a en 6b) wordt duidelijk dat het niet alleen om 

zonnestroomprojecten gaat. De nadruk ligt op fase 1, toen van de in totaal 113 aanvragen voor 
windenergie er 104 zijn ingediend. Ik weet niet hoe die pot van 5 miljard verdeeld wordt, maar het is 
voorspelbaar dat (in geld uitgedrukt) er voor 4,06 miljard aan aanvragen niet gehonoreerd zal worden.  
Vermeldenswaard is in dit verband dat de bouwkosten voor de vier nieuwe windturbines in de 
Karolinapolder maar liefst € 16, 8 miljoen bedragen, exclusief BTW (bron: het aanvraagformulier van  
5 februari 2018, op blz. 27). Hoe gaan ze dat ook terugverdienen zonder subsidie? 

 
42. Aangezien cliënten geen enkel inzicht hebben in de Anterieure Overeenkomst tussen GS en vergunning-

houder (zie o.a. onderdeel 8 hierboven), is ook niet bekend of daar iets in staat vermeld over de situatie 
die ontstaat als de aangevraagde subsidie niet wordt verleend. Wordt er dan de stekker uitgetrokken? 

 
43. Om die reden vraag ik ‘over uw hoofden heen’ aan de vergunninghouder om, zodra het besluit op zijn 

subsidieaanvraag (de SDE+ beschikking) bekend is, mogelijk gevolgd door het interne besluit bij 
vergunninghouder dat dit project zonder subsidie niet rendabel is en er de stekker wordt uitgetrokken, 
dit ten spoedigste te laten weten aan de Raad van State, opdat de procedure kan worden stopgezet.  
 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimulering-duurzame-energieproductie-sde/aanvragen-sde/stappenplan-sde
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimulering-duurzame-energieproductie-sde/aanvragen-sde/stappenplan-sde
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Op die manier kan veel (belasting)geld worden bespaard én kan de werkdruk bij de rechterlijke 
organisatie weer enigszins omlaag. Een dergelijke vorm van ‘maatschappelijk verantwoord onder-
nemen’ (en dat is beslist niet cynisch bedoeld!) zouden mijn cliënten zeker op prijs stellen. 

 
 

Betekenis van de nieuwe situatietekening d.d. 26-09-2019 

  
44. In aanvulling op bovenstaande, en afkomstig uit hetzelfde raadsvoorstel van 9 juli 2019, nog dit citaat: 

“Door innogy is in de oordeelsvormende vergadering van 13 maart 2019 aangegeven dat er nergens in 
Nederland zo dichtbij een dorp/woonkern windturbines met een tiphoogte van minimaal 210 meter 
staan. Hiermee geeft innogy zelf al aan dat het aangevraagde Windpark Karolinapolder niet 
vergelijkbaar is met andere bestaande windparken. Dit wordt ruimtelijk onverantwoord geacht en 
daarmee ook overbodig experimenteel;” [citaat uit blz. 16] 

 
45. In de vergunning worden bij 1.3 Omschrijving van de aanvraag (op blz. 10-11/33) in totaal  

14 (ongenummerde) documenten opgesomd, waarvan de laatste twee nieuw zijn, in ieder geval 
toegevoegd vergeleken met de concept-vergunning die als bijlage 5 aan de Staten is aangeboden op  
23 september 2019 (kenmerk: 4576560).   
Die nieuwe documenten zijn ‘Situatietekening 001A d.d. 26-09-2019’ en ‘Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer’. Geen van beide zat bij de stukken die ter inzage zijn gelegd, maar door een samenloop 
van omstandigheden ben ik inmiddels wel in het bezit van die situatietekening van 26-09-2019. 
 

46.  In Bijlage II van de Ruimtelijke onderbouwing van 10 april 2018 staat een ‘Situatietekening plangebied’, 
die nadien ook in diverse andere documenten is overgenomen (bijv. op blz. 11 van genoemd raads-
voorstel van 9 juli 2019). Op die tekening staan twee varianten ingetekend, te weten: 
- in het BLAUW de locaties voor de 4 nieuwe windturbines; de legenda van die tekening vermeldt 

daarover: ‘verwachte locatie minimale variant clusteropstelling met rotordiameter 120m’; 
- in het ROOD de iets andere locaties voor de 4 nieuwe windturbines; de legenda van die tekening 

vermeldt daarover: ‘verwachte locatie maximale variant clusteropstelling met rotordiameter 140m’. 
 
47. Uit de Nota van GS komt het volgende gedeelte over ‘Milieuaspecten en effecten’ (blz. 11-12):   

“Bandbreedte   
De omgevingsvergunning wordt niet toegespitst op één windturbinetype, maar op algemene 
kenmerken. Er is daarom een bandbreedte voor de ashoogte, de rotordiameter en de tiphoogte 
opgenomen. De daadwerkelijk toegepaste turbines dienen binnen de bandbreedte van deze vergunning 
te vallen. Dit geldt voor de afmetingen van de turbines en voor de geluid- en slagschaduwcontouren.   
De bandbreedte in de afmetingen van de turbines is:  
Ashoogte:   minimaal 122 meter, maximaal 166 meter.  
Rotordiameter:  minimaal 117 meter, maximaal 136 meter.  
Tiphoogte:   minimaal 180 meter, maximaal 215 meter” EINDE CITAAT   

 
48. De bovengenoemde getallen bij rotordiameter en tiphoogte, leiden voor mij in vergelijking met de 

genoemde rotordiameter bij BLAUW van 120 meter en bij ROOD van 140 meter, tot de aanname dat 
BLAUW in de situatietekening uit die Bijlage II correspondeert met een tiphoogte van 180 meter en 
ROOD met een tiphoogte van (minstens) 215 meter. Gelet op de bandbreedte in de tiphoogte die 
genoemd wordt in de verleende vergunning (minimaal 180 meter, maximaal 215 meter) is dat een 
logische aanname. 

 
49. Wat staat er op die nieuwe ‘Situatietekening 001A d.d. 26-09-2019’? Enkel de vier locaties in het ROOD! 

Het ligt voor de hand om te concluderen dat er al definitief gekozen is voor de tiphoogte van 215 meter.  
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50. Om u verder zoekwerk te besparen, stuur ik u de twee situatietekeningen, te weten die uit Bijlage II van 

de Ruimtelijke onderbouwing met BLAUW en ROOD, waarbij ik zelf handmatig de locaties van de vier 
bestaande windturbines van een extra rondje heb voorzien (zie bijlage 7) en daarnaast de ‘Situatie- 
tekening 001A d.d. 26-09-2019’ met enkel de locaties in het ROOD (rotordiameter 140m; zie bijlage 8). 
 

51. Tot slot van dit onderwerp grijp ik nu terug naar het bestreden besluit, waar op blz. 2- 3/33 in totaal  
9 onderdelen van de aanvraag worden opgesomd “die onderdeel uit maken van deze vergunning voor 
zover [in] de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:”  
In die opsomming, voor zover hier relevant, worden genoemd: 
“de Ruimtelijke onderbouwing (..) d.d. 10 april 2018, met uitzondering van: [vet door mij; LK] 

• Situatietekening 001bd.d. 21-02-2018 (onderdeel van Bijlage II); 

• Bijlage V, Geluid en slagschaduw (…) d.d. 10 april 2018; 
Situatietekening 001A d.d. 26-09-2019” EINDE CITAAT 
 

Ik mag hier uit opmaken dat er voor GS maar één situatietekening relevant was voor de besluitvorming, 
te weten die van 26-09-2019, met een rotordiameter van 140 meter en een tiphoogte van 215 meter. 

 
52. Gelet op de datum van de tekening (26-09-2019) en de datum van het bestreden besluit (29-10-2019) 

had het in de rede gelegen dat GS maar één maatvoering hadden opgenomen en geen bandbreedte. 
GS hadden meer rechtszekerheid kunnen bieden en hebben dat nagelaten.  
Het bestreden besluit is in dat opzicht niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid. 

 
 

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit van 30 januari 2019 is niet langer geldig 

 
53. In de b-bijlage van ruimtelijkeplannen.nl (PDF, omvang 511 blz.) is opgenomen de ‘Aanmeldingsnotitie 

m.e.r. beoordeling Windpark Karolinapolder’ (hierna: de Notitie) en het besluit hierover van de 
gemeente d.d. 30 januari 2018 (blz. 271-278; hierna: het Besluit m.e.r.). In het Besluit wordt verwezen 
naar een aanbiedingsbrief van 22 januari, terwijl de omvangrijke Aanmeldingsnotitie (PDF blz. 279-396) 
gedateerd is op 24 januari 2018; hoe dat kan, laat ik hier verder onbesproken. Ik constateer tevens dat 
er wel héél weinig tijd zat tussen het aanbieden van de forse Notitie en het Besluit m.e.r. (bij mijn weten 
staat daar een termijn van zes weken voor). Daaraan worden hierna nog wel enkele zinnen gewijd.    
 

54. De Notitie stelt (op blz. 4): “Windpark Karolinapolder is een bestaand windpark nabij Dinteloord.”  
En: “Het bestaande grondgebruik in het gebied wijzigt niet.”  
Daarmee wordt miskend dat het gaat om een nieuw project: ‘Windpark Karolinadijk wordt Windpark 
Karolinapolder’. Kortheidshalve verwijs ik naar dat gedeelte in dit beroepschrift (onderdelen 29 t/m 32). 
 

55. Over het onderwerp Natuur wordt in de Notitie in de tabel op blz. 5 vermeld:  
“Op basis van het nu uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat significante effecten op het 
Natura 2000 gebied op voorhand kunnen worden uitgesloten. Dit wordt getoetst/ geborgd in het 
vervolgonderzoek.“  
 

Dat vervolgonderzoek was op dat moment niet voorhanden, sterker nog, die Natuurtoets van Bureau 
Waardenburg is van 22 augustus 2018, dus nog nà het ontwerpbesluit van de gemeente en nà de ter-
inzagelegging. Wat in deze Notitie wel voorhanden is,  zijn algemene teksten over Gebiedsbescherming, 
Soortenbescherming en Natuurnetwerk Brabant (op blz. 38-41), waarna (op blz. 42-44) gedetailleerder 
wordt ingegaan op de effecten van de vier nieuwe windturbines op Vleermuizen, Vogels en Overige 
beschermde soorten. Bijlage II bij deze Notitie heet ‘Eerste beoordeling natuur’. Dat is een toepasselijk 
opschrift voor deze notitie van Bureau Waardenburg (“conceptversie 1.0”, d.d. 30 november 2017), met 
als kop in de notitie zelve ‘Verkennende beoordeling opschalen Windpark Karolinapolder’. [Opschalen?] 
Gooit Bureau Waardenburg met deze notitie van amper 5 bladzijden zijn goede reputatie te grabbel?  



KLIJS & CO. voor juridisch advies, met name over Milieu en R.O. 

[WKD 20191221 BEROEP Windpark Karolinapolder Dinteloord]                  (vervolgpagina 11/33)   

 
In dit rapportje over de natuur wordt veelvuldig het woord ‘inschatting’ gebruikt en er is een disclaimer: 
“Met nadruk betreft voorliggende notitie een eerste inschatting: inzichten van Bureau Waardenburg 
kunnen wijzigen op basis van de informatie die tijdens nog uit te voeren werkzaamheden (analyse 
veldgegevens, veldwerk vogels, natuurtoets) wordt verzameld.”  
 

56. In de Notitie staat op blz. 15 (en verder): “Voor de vervanging van het bestaande windpark zijn er vier 
varianten beoordeeld. Twee minimale varianten en twee maximale varianten.” Er worden aldus keuzes 
voorgelegd tussen twee windturbines (tiphoogtes van 180 of 234 meter) en twee opstellingen (in lijn of 
in cluster). Het is appelen met peren vergelijken, als het gaat om de effecten op het landschap en op het 
woon- en leefgenot van de omwonenden, maar alle varianten voldoen, zo wordt gesteld. 

 
57. Cliënten nemen het de gemeente kwalijk dat men niet heeft ingezien dat de opstelling in cluster in strijd 

is met een goede ruimtelijke ordening. Dat klemt des te meer vanwege het feit dat in de Notitie van 24 
januari 2018 de opstellingen in lijn of in cluster zijn beoordeeld, terwijl in de aanvraag van 5 februari 
2018 (acht dagen later!) enkel de clusteropstelling wordt aangevraagd.  
Toen al had de gemeente wakker moeten schrikken. Dat is helaas niet gebeurd…  
 

58. De Notitie meldt over Luchtkwaliteit, op blz. 28: “De windturbines stoten geen emissies uit.” 
Men is daarbij de lekkages van SF6 vergeten. Misschien is dat enigszins begrijpelijk, want de gevolgen 
van zwavelhexafluoride, een synthetisch gas dat niet kan worden opgenomen of vernietigd door de 
natuur zelf, worden sinds het Verdrag van Kyoto (1997) genegeerd. Kortheidshalve verwijs ik naar het 
gedeelte hierna met als titel  SF6: het ‘dirty secret’ van de duurzame energie’ (onderdelen 84 t/m 89). 
 

59. Het Besluit m.e.r. van de gemeente vertoont nogal wat zwakke plekken. Men gaat wel al te gemakkelijk 
mee met de ingediende Notitie; het lijkt een hoog ‘knippen & plakken’ gehalte te hebben. Als voorbeeld: 
op blz. 3 bij ‘B. De plaats van het project’ staat “Het bestaande grondgebruik in het gebied wijzigt niet.”  
 

60. Ook voor het onderdeel Natuur volgt men kritiekloos de Notitie. Het Besluit m.e.r. hierover op blz. 5:  
 

“In het kader van de opschaling wordt door Bureau Waardenburg een onderzoek uitgevoerd om de 
consequenties voor natuur te bepalen en deze te beoordelen in het kader van de natuurwetgeving. 
Deze onderzoeken worden in de periode 2017-2018 uitgevoerd. Op basis van de nu uitgevoerde 
onderzoeken heeft Bureau Waardenburg een beoordeling gemaakt van de effecten op de natuur.” 

 
61. Een en ander leidt tot de conclusie dat het Besluit m.e.r. een dikke onvoldoende verdient.  

Cliënten nemen het de gemeente kwalijk dat men kritiekloos de Notitie heeft gevolgd.  
De miskenning dat het hier gaat om een nieuw project en niet om vervanging van vier bestaande 
windturbines, opgeteld bij een foute beoordeling van o.a. de gevolgen voor de Natuur, het Landschap 
en de Luchtkwaliteit (en daarmee ook de Volksgezondheid), maken dat dit Besluit m.e.r. alsnog met 
terugwerkende kracht vernietigd dient te worden, met alle gevolgen van dien. 
 

62. Vermeldenswaard is dat de gemeente Steenbergen, met de wijsheid van nu, het daar in grote lijnen mee 
eens is, getuige hun ‘Advies ex artikel 6.1 Bor’ dat zij op 8 oktober 2019 aan GS hebben aangeboden.  
De gemeente gebruikt daarbij (uiteraard) andere bewoordingen. Ik citeer uit blz. 17 van dat advies: 
 

“5.2 Activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
(…) 
M.e.r.-beoordeling 
Tenslotte zijn wij van oordeel dat voor de toetsing van de activiteit 'Handelen in strijd met ruimtelijke 
ordening' van belang is dat wij niet langer achter ons M.e.r.- beoordelingsbesluit d.d. 30 januari 2018 
staan en dat er een nieuwe m.e.r.- beoordeling dient plaats te vinden. De verdere argumentatie ten 
aanzien van dit punt vindt u hieronder onder paragraaf 5.3. 
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5.3 Activiteit 'Omgevingsvergunning beperkte milieutoets 
(…) 
Door ons wordt geconcludeerd dat er bij Windpark Karolinapolder wel sprake is van belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu en een goede ruimtelijke ordening. De toetsing aan de criteria bijlage III van de 
M.e.r.-richtlijn leiden naar onze mening tot de conclusie dat er (alsnog) een MER* gemaakt moet 
worden en de OBM dus geweigerd moet worden. Naar onze mening kan een m.e.r.-beoordeling niet 
volstaan voor Windpark Karolinapolder. Ons besluit van 30 januari 2018 kan niet als basis dienen voor 
uw besluitvorming.” 
EINDE CITAAT  
 

*MER met hoofdletters verwijst naar het rapport; m.e.r. verwijst naar de procedure. 
 
63. Hoe hebben GS gereageerd op dit gedeelte van het gemeentelijke ‘Advies ex artikel 6.1 Bor’?   

Het antwoord moet te vinden zijn in de Nota van Advies en Zienswijzen, vastgesteld door GS op 29 
oktober 2019 (op dezelfde dag als het bestreden besluit). In die Nota wordt immers uitgebreid ingegaan 
op genoemd gemeentelijk Advies (op blz. 21 t/m 31). De gemeente heeft (op blz. 1 aldaar) nadrukkelijk 
aan GS gevraagd om “onderbouwd in te gaan op alle opgenomen onderdelen uit ons advies”. 
De gemeente heeft gesteld (zoals hierboven geciteerd):  
“Ons besluit van 30 januari 2018 kan niet als basis dienen voor uw besluitvorming.” [vet door mij; LK] 
 

Wat is de reactie van GS hierop? GS gaan in hun Nota op blz. 26-27 onder het kopje ‘Opschaling / 
vernieuwing’ wel in op het verschil tussen die twee begrippen, en dat er om die reden volgens de 
gemeente geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening, maar GS gaan nergens in op de stelling 
van de gemeente die ik nu 2x heb geciteerd. 

 
64. Vervolgens is de vraag hoe een en ander verwoord is in het bestreden besluit. In de op 29 oktober 2019 

verleende omgevingsvergunning staat in de opsomming bij 1.3 ‘De aanvraag bestaat uit de volgende 
delen’ (blz. 10-11): Besluit M.e.r. beoordeling d.d. 30 januari 2018.* Ook bij 1.7 Toetsing milieueffect-
rapportage (blz. 11-12) volharden GS in deze verwijzing naar het besluit van B&W van Steenbergen. 
 

*Bij ruimtelijkeplannen.nl is bij t-toelichting (PDF, 403 blz.) dit ‘Besluit M.e.r. beoordeling d.d. 30 januari 
2018’ook opgenomen (aldaar op PDF blz. 146-152). Het is daarmee een GS-stuk geworden. 
 

65. Daarmee maken GS het gemeentelijk Besluit m.e.r. van 30 januari 2018 tot haar eigen besluit, want zij 
gebruiken het ter onderbouwing van de verlening van de omgevingsvergunning op 29 oktober 2019.  
Hetgeen hierboven namens cliënten aan onderbouwde kritiek is verwoord ten aanzien van het 
gemeentelijke Besluit m.e.r., is eens te meer van toepassing op het vervangende GS-Besluit m.e.r.  
(zo noem ik het bewust), aangezien GS en eigenstandige afweging hadden moeten maken en ook als 
zodanig hadden moeten verwoorden.  
Cliënten constateren dat het vervangende GS-Besluit m.e.r. de miskenning bevat dat het hier gaat om 
een nieuw project en niet om vervanging van vier bestaande windturbines, opgeteld bij een foute 
beoordeling van o.a. de gevolgen voor de Natuur, het Landschap en de Luchtkwaliteit (en daarmee ook 
de Volksgezondheid).* 
 

*Op 29 okt. 2019 hadden GS de emissies van SF6 wèl kunnen en moeten betrekken bij hun afwegingen. 
 
66. GS hebben in plaats daarvan met hun shoppinggedrag die stukken uit de stapel met gemeentelijke 

stukken gehaald die goed in hun kraam te pas kwamen en die verlening van de vergunning met grote 
haast toch mogelijk moesten maken.  
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Dit is in strijd met het vergaren van kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.  
Dit is een voorbeeld van een onzorgvuldig en kortzichtig besluit, dat is genomen zonder alle betrokken 
belangen tegen elkaar af te wegen, waarbij GS bovendien uit het oog hebben verloren dat de nadelige 
gevolgen van het bestreden besluit voor een aantal belanghebbenden onevenredig zijn in verhouding 
tot de met dit besluit te dienen doelen. 
Kortom, ik concludeer dat het bestreden besluit is genomen in strijd met het bepaalde in artikel 3.2 én 
artikel 3.3. én artikel 3.4 Awb. 
 

67. Namens cliënten verzoek ik de Raad van State een oordeel te vellen over de houdbaarheid en geldigheid 
van het Besluit m.e.r. van 30 januari 2019, wellicht in samenhang met het volgende onderwerp. 
 

 

Dit plan/project is MER-plichtig 

 
68. In aansluiting op bovenstaand betoog over het ondeugdelijke m.e.r.-beoordelingsbesluit, is de vraag aan 

de orde of dit plan/project niet ‘op zichzelf’ al MER-plichtig is. Die vraag dient met JA te worden 
beantwoord, waarmee het m.e.r.-beoordelingsbesluit wellicht niet eens meer relevant is. 

 
69. Het verschil van mening over MER-plichtigheid wordt o.a. ook veroorzaakt door de onderliggende vraag 

of hier sprake is van vervanging of van nieuwbouw.  
In de Aanmeldingsnotitie m.e.r. beoordeling van 24 januari 2018 staat daarover op blz. 10:    
“De wijziging van een windturbinepark [vet door mij; LK] valt onder de activiteiten die in categorie 22.2 
van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, de m.e.r.- beoordelingsplichtige 
activiteiten, zijn opgenomen.” EINDE CITAAT  
 

70. Zonder bovenstaand betoog weer helemaal te gaan herhalen, ontkom ik er niet aan een gedeelte uit 
onderdeel 54 te herhalen + de verwijzing naar een eerder deel: 
Daarmee wordt miskend dat het gaat om een nieuw project: ‘Windpark Karolinadijk wordt Windpark 
Karolinapolder’. Kortheidshalve verwijs ik naar dat gedeelte in dit beroepschrift (onderdelen 29 t/m 32). 

 
71.  Het is met name de CUMULATIE van de gevolgen van allerlei plannen en projecten in en rond 

Dinteloord, waardoor de MER-plicht is ontstaan. Te denken valt aan de gevolgen van het Agro Food 
Cluster, veel glas en weinig groen, en daarna de aanleg van de A4. Verder is Dinteloord inmiddels 
omgeven door vele tientallen windmolens die de horizon dramatisch veranderden.  

 
72. Cliënten zijn van mening dat bij de beantwoording van de vraag of er al dan niet sprake is van een MER-

plicht voor dit plan/project, ten volle een oordeel moet worden geveld over de kenmerken van de 
potentiële milieueffecten, in samenhang met de plaats en de kenmerken van het project. Cliënten 
stellen dat, gelet op bovenstaande, cumulatie van geluid, slagschaduw en/of andere vormen van hinder 
en overlast wel degelijk aan de orde is. 
 

73. Ik meen steun te vinden voor het betoog over CUMULATIE in de uitspraak van uw Afdeling van 27 juni 
2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2122), omdat die zaak (mede) betrekking had op een omgevingsvergunning tot 
aanleg van een zonnepark bij Sappemeer én afwijking van het bestemmingsplan, die aan de goede 
ruimtelijke ordening getoetst moest worden.  

 
74. In vervolg op die uitspraak van 27 juni 2018 ben ik mij bewust van uw einduitspraak d.d. 14 november 

2018 in deze zaak (ECLI:NL:RVS:2018:3693). In die uitspraak wordt het college van B&W in het gelijk 
gesteld, wanneer zij in hun nadere motivering aangeven dat de gevolgen van de gaswinning van een  
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geheel andere aard zijn dan de aanleg en het gebruik van een zonnepark. De Afdeling overweegt tevens 
(en bepaald niet voor het eerst), dat er geen recht bestaat op een blijvend vrij uitzicht.  
Maar inzake cumulatie is er voor cliënten, die woonachtig zijn in dan wel in de nabijheid van de kern van 
Dinteloord, anders dan in de uitspraak van 14 november 2018, juist wèl sprake van samenhang tussen 
de gevolgen van de mogelijke komst van vier nieuwe windturbines en de gevolgen van de andere 
ingrepen ten aanzien van hun woon- en leefklimaat.   

 
75. Uit genoemd raadsvoorstel van 9 juli 2019 (mijn bijlage 4, zie onderdeel 21) komt dit citaat uit blz. 17: 

 

“De toename van de geluidsbelasting resulteert in een onaanvaardbare verslechtering van het woon- en 
leefklimaat. Er is voor het onderdeel geluid geen sprake van een goede ruimtelijke ordening. Hiermee is 
ook de conclusie uit het m.e.r.-beoordelingsbesluit (en de onderliggende aanmeldingsnotitie) 
achterhaald. Er is immers wel een relevante cumulatie met plannen en/of projecten of bestaande 
windturbineparken in de directe omgeving.” EINDE CITAAT   

 
76. Cliënten worden in hun opvattingen over de MER-plicht ook gesteund door de gemeente Steenberg in 

hun ‘Advies ex artikel 6.1 Bor’ van 8 oktober 2019, zoals ik u hierboven bij onderdeel 62 al voorhield:  
 

“De toetsing aan de criteria bijlage III van de M.e.r.-richtlijn leiden naar onze mening tot de conclusie 
dat er (alsnog) een MER gemaakt moet worden en de OBM dus geweigerd moet worden.” 
 

77. Ik heb in alle ernst overwogen om met een drone een filmpje te laten maken van Dinteloord en 
omgeving, om u te kunnen tonen hoezeer het landschap overheerst wordt door de nu reeds aanwezige 
windturbines en andere obstakels en wegen. Eén van de omwonenden maakte mij er op attent dat er al 
zulke filmpjes bestaan; die komen uit onverdachte bron, want ze zijn gemaakt door of in opdracht van 
de agrariër op wiens grond de beoogde vier nieuwe windturbines zullen worden gebouwd, te weten 
Hoeve Karolina, die inmiddels heel wat filmpjes via YouTube openbaar heeft gemaakt via haar eigen 
YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCK_74XqzaVNWZv_Tre7RxSw/videos 
Ik meen er goed aan te doen om u op deze manier een blik op Dinteloord en omgeving aan te bieden. 
De twee filmpjes waar ik vooral op doel zijn: 

• Hoeve Karolina, uien laden 2018 (6 oktober 2018; duur 2:06); vooral in het begin komen de  
vier bestaande windturbines aan de Karolinadijk in beeld en de ontelbare andere windturbines. 
Te zien via deze link:  https://www.youtube.com/watch?v=FhvnUpXRd24 

• Hoeve Karolina, een bovenaanzicht van de gebouwen (7 november 2017; duur 0:16); op deze 
beelden is vooral de nabijheid van het dorp Dinteloord te zien ten opzichte van de Hoeve 
Karolina en dus ten opzichte van de beoogde vier nieuwe windturbines op dezelfde locatie. 
Te zien via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=8BLx-x7Jd68 
 

78. Vervolgens is er óók nog de MER-plicht (zoals o.a. ook door Stichting Sirene is aangevoerd), vanwege de 
koppeling tussen de Wet natuurbescherming (Wnb) en de Wet milieubeheer.  
In artikel 2.7, lid 1, Wnb staat dat, als een plan of project significante gevolgen kan hebben voor een 
Natura 2000-gebied, er voldaan moet worden aan artikel 2.8 Wnb. Artikel 2.8, eerste lid, Wnb verplicht 
tot het opstellen van een passende beoordeling van de gevolgen voor het Natura 2000-gebied.  
Hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer gaat over de m.e.r.; de koppeling staat in art. 7.2a, lid 1, Wm: 
Artikel 7.2a 
1. Een milieueffectrapport wordt gemaakt bij de voorbereiding van een op grond van een wettelijke 
of bestuursrechtelijke bepaling verplicht vast te stellen plan waarvoor, in verband met een daarin 
opgenomen activiteit, een passende beoordeling moet worden gemaakt op grond van artikel 2.8, eerste 
lid, van de Wet natuurbescherming. 

79. Bovenstaande leidt tot de conclusie dat er een MER had moeten worden opgesteld voor dit plan/ 
project. Nu dat niet is gebeurd, is het bestreden besluit niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid. 

https://www.youtube.com/channel/UCK_74XqzaVNWZv_Tre7RxSw/videos
https://www.youtube.com/watch?v=FhvnUpXRd24
https://www.youtube.com/watch?v=8BLx-x7Jd68
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Participatieproces is deels mislukt / Strijdigheid met de Verordening ruimte Noord-Brabant  

 
80. Uit de ‘Aanmeldingsnotitie m.e.r. beoordeling Windpark Karolinapolder’ citeer ik uit blz. 34-35 onder-

staande tekst, bedoeld als inleiding op het onderwerp ‘burgerparticipatie’:  
 

“Het plangebied van onderhavig voornemen ligt in een open polderlandschap. Verder is het gebied in de 
Verordening ruimte Noord Brabant aangewezen als ‘groenblauwe mantel’.  In deze groenblauwe mantel 
geldt een ja-mitsbenadering. De realisatie van windturbines is toegestaan mits de ontwikkeling 
maatschappelijke meerwaarde geeft en inpasbaar is in de omgeving. Een maatschappelijke meerwaarde 
wordt onderbouwd door de maatregelen die zijn getroffen om de impact van de windturbines op de 
omgeving te beperken en de bijdrage aan maatschappelijke doelen. Dit zijn doelen vanwege 
duurzaamheid maar ook vanwege draagvlak in de omgeving, maatschappelijke cohesie of (financiële) 
bijdragen aan maatschappelijke opgaven. In het kader van onderhavig plan zijn door de gemeente 
sociale randvoorwaarden geformuleerd en wordt er door een regiogroep in samenspraak met een 
klankbordgroep gekeken naar de uitwerking van eventueel te nemen maatregelen om de impact te 
beperken en de wijze waarop het windpark een bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke doelen.” 
EINDE CITAAT  
 

81. Kortheidshalve verwijs ik naar het document ‘20191020 Relaas over participatie Dinteloord’, opgesteld 
namens het Comité Dinteloord tegen MEGAmolens en de Vereniging Werkgroep Behoud Leefbaarheid 
Dinteloord door Arie van den Berg, Leon Aanraad, Frits van Hoorn en Edward de Ruiter (de laatste twee 
zijn resp. appellanten 3 en 4), zie bijlage 9.  
Genoemd document bevat naast het ‘relaas’ zelf (omvang: 2 blz.) ook nog de navolgende bijlagen: 
(1) De brief van de Regiegroep aan B&W van Steenbergen d.d. 21 augustus 2018, met als kernzin  

“Wij hebben daarom unaniem besloten onze werkzaamheden te beëindigen”, + hun eigen bijlage: 
(2) Regiegroep Windpark Karolinapolder, onderbouwing van het advies (de feiten / het advies); 
(3) Brief d.d. 24 mei 2019 aan B&W en de Gemeenteraad van Steenbergen, over het gezamenlijk 

standpunt als reactie op het coalitieprogramma, ondertekend door Dorpsraad Dinteloord en 
Prinsenland, Actiegroep Handen af van de Polder, Actiegroep/Comité Dinteloord tegen MEGA-
molens en de Vereniging Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord. 

 
81. Cliënten onderschrijven de conclusie: het participatieproces is niet afgerond en de kwaliteit van de 

participatie is onvoldoende geweest. Voor de motivering: zie de genoemde bijlage 9. 
 

82. Voor een nadere motivering van deze conclusie (mocht dat nog nodig worden geacht), verwijs ik tevens 
naar mijn bijlage 4, het raadsvoorstel van 9 juli 2019, waar op blz. 23 niet alleen uit de Verordening 
ruimte Artikel 6 Groenblauwe mantel, artikel 6.18, lid 2, 3 en 4 wordt aangehaald, maar waar ook de 
navolgende tekst staat:  
 

“De aanvraag omgevingsvergunning van innogy en het aanbod voor de sociale randvoorwaarden 
voorzien niet in de mogelijkheid voor de omgeving om direct te participeren in het project. Door de 
realisatie van Windpark Karolinapolder ontstaat er een maatschappelijk en ruimtelijk probleem.  
Sociale randvoorwaarden worden gezien als 'judaspenningen'. Als gevolg van sociale randvoorwaarden /  
maatschappelijke meerwaarde wil innogy hogere en meer windturbines bouwen. Dit is ruimtelijk en 
maatschappelijk onverantwoord. Door Dinteloord tegen MEGAmolens zijn er ongeveer 1400 
steunbetuigingen tegen de ontwikkeling van Windpark Karolinapolder overhandigd aan de gemeente. 
De regiegroep voor de sociale randvoorwaarden heeft zichzelf opgeheven. Ook zij zijn ruimtelijk gezien 
tegen de aanvraag omgevingsvergunning van innogy. Er is geen maatschappelijk draagvlak voor 
Windpark Karolinapolder. Windpark Karolinapolder heeft een negatieve invloed op de maatschappelijke 
cohesie en heeft eveneens een negatieve invloed op het maatschappelijke en politieke draagvlak van de 
Steenbergse energietransitie in zijn geheel.” EINDE CITAAT 
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83. Het bestreden besluit is in strijd met de Verordening ruimte, meer bepaald met artikel 6.18, lid 2, 3 en 4 

daarvan. In weerwil van wat er in de GS-Nota op blz. 29-30 staat over ‘Sociale randvoorwaarden’, is er 
sprake van onvoldoende rechtszekerheid daarover.  
Om herhalingen zoveel mogelijk te vermijden, verwijs ik naar het gestelde hierboven bij de onderdelen  
1 t/m 10 (Overeenkomst Sociale Randvoorwaarden ONTBREEKT) en bij de onderdelen 11 en 12 
(Strijdigheid met de Verordening ruimte).   

 
 

SF6: het ‘dirty secret’ van de duurzame energie 

 
84. Cliënten zijn enorm geschrokken van het artikel in De Telegraaf van 29 oktober 2019: ‘Windmolen lekt 

extreem schadelijk gas’. Het gaat om zwavelhexafluoride, een synthetisch gas dat niet kan worden 
opgenomen of vernietigd door de natuur zelf (dat geldt voor alle door mensen vervaardigde gassen die 
bekend staan als F-gassen). Voor het hele artikel: zie bijlage 10a.  
Nu volsta ik met het citeren van slechts één alinea: 

 

Jaarlijks lekken echter alleen al in ons land honderden kilo’s de atmosfeer in. Een SF6-molecuul heeft 
23.000 maal zo’n groot broeikaseffect als een CO2-molecuul en blijft duizenden jaren actief. De Britse 
omroep BBC betitelde SF6 in september dan ook als het ’dirty little secret’ van duurzame energie, nadat 
twee Britse universiteiten alarmerende publicaties hadden geschreven over een stijging van het gebruik 
en de lekkage van SF6 wereldwijd. 

 
85. Dat BBC-artikel van 13 september 2019 geeft nog wat meer gedetailleerde informatie: 

‘Climate change: Electrical industry’s ‘dirty secret’ boosts warming’. 
Met weglating van foto’s en dergelijke omvat het BBC-artikel 5 blz.: zie bijlage 10b  
De illustratie ‘Why should we worry about SF6?’ uit dat BBC-artikel voeg ik apart toe, als bijlage 10c. 

 
86. Ondergetekende kan er niet omheen: het doet mij sterk denken aan asbest. Het werd zo’n 100 jaar 

geleden al beschreven als ‘kankerbevorderend’, maar wetgeving hobbelt daar ver achteraan, evenals 
het opruimen. Met dit grote verschil: asbest komt ook in de natuur voor, SF6 is een synthetisch gas dat  
door mensen gemaakt wordt. Mensen kunnen dus ook stoppen met de fabricage. Er zijn alternatieven. 

 
87. Cliënten maken zich grote zorgen, omdat de zogenaamde duurzame energie uit wind en zon een giftige 

component heeft gekregen. Zij vragen zich af wat dit betekent voor de na te streven energie-transitie in 
het algemeen en wat dit voor gevolgen kan hebben voor hun gezondheid en die van hun huisgenoten.  

 
88. Het leidt in elk geval, in relatie tot het bestreden besluit, tot de volgende 5 vragen: 

1) Wordt er SF6-gas toegepast in de windturbines van dit project?  
2) Wordt er SF6-gas toegepast in andere benodigdheden (in transformatorhuisjes of schakelstations)? 
3) Zo ja, is de vergunninghouder dan bereid dit SF6-gas te vervangen door alternatieven? 
4) Zo ja, gaat het bevoegd gezag een en ander dan vastleggen in voorschriften, die worden 

toegevoegd aan de verleende omgevingsvergunning? 
5) Zo nee, hoe gaat het bevoegd gezag dan om met dit ‘dirty secret’? 

 
89. Los van de grote zorgen die cliënten zich op dit punt maken, is er ook een verband in juridische zin 

tussen de lekkages van SF6 en het bestreden besluit. Bij onderdeel 65 stelde ik al:  
Op 29 okt. 2019 hadden GS de emissies van SF6 wèl kunnen en moeten betrekken bij hun afwegingen.  
In het verlengde van onderdeel 66, kom ik wederom tot de conclusie dat het bestreden besluit is 
genomen in strijd met het bepaalde in artikel 3.2 én artikel 3.3. én artikel 3.4 Awb. 
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Het aspect van de VOLKSGEZONDHEID is onvoldoende meegewogen 

 
90. In aansluiting en aanvulling op bovenstaande heeft de gemeente ons nog een extra argument 

aangereikt. In het raadsvoorstel van 9 juli 2019 (mijn bijlage 4) staat op blz. 22 het volgende: 
 

“op 2 april 2019 heeft de gemeenteraad van de Hoekse Waard de Motie nationaal onderzoek 
laagfrequent geluid windturbines aangenomen. Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad van 
Steenbergen een motie aangenomen waarin de bovengenoemde motie vanuit de Hoekse waard wordt 
gesteund;”   
 

De verwijzing in de GS-Nota (op blz. 13) naar een brief over de gevolgen van laagfrequent geluid van de 
Staatssecretaris van I&M aan de Tweede Kamer uit 2014 (!), stelt cliënten geenszins gerust.  
Ook dit aspect hebben GS niet of onvoldoende in het bestreden besluit meegewogen. 

 
91. Zoals bekend, is er in Duitsland recent commotie ontstaan over de beperkte mogelijkheden voor de 

bouw van nieuwe windturbines, door een strengere bescherming van de omwonenden, middels de 
zogeheten '1000-meter regel'. Dat zou betekenen dat windturbines voortaan niet meer binnen duizend 
meter van een woongebied gebouwd worden.  
Bedoeld als achtergrondinformatie, verwijs ik naar het artikel dat Wouter Zwart (correspondent van de 
NOS) op 8 december hierover op de website publiceerde en dat ook het NOS-journaal heeft gehaald:  
https://nos.nl/artikel/2313903-tegenwind-voor-duitse-molens-duurzame-energiesector-in-crisis.html   

 
92. Wat cliënten óók grote zorgen baart, is hetgeen Stichting Sirene in zijn zienswijze naar voren bracht: 

 

“Naast staal en kunststoffen wordt voor dit park ook naar schatting minimaal 100-200 kg Neodymium 
per MW en 30-40 kg/MW Dysprosium gebruikt. Deze zeldzame aardmetalen worden toegepast  in de 
permanente magneten en komen uit China (Baotou) waar het separeren van deze metalen een grote 
milieuvervuiling veroorzaakt. Wanneer geen voorschriften aan de vergunning worden verbonden, wordt 
de verontreiniging afgeschoven naar Verweggistan. Dit achten wij niet aanvaardbaar.” 
 

In het besef dat in de GS-Nota op blz. 57 daarop een juridische reactie is geformuleerd, zijn cliënten van 
mening dat de aandacht voor volksgezondheid niet mag stoppen bij onze gemeente- of provinciegrens.      

 
93. Nu als ‘algemeen bekend’ mag worden verondersteld wat hierboven is gesteld, mag van de Nederlandse 

overheid c.q. van GS een bestuurlijke afweging worden verlangd. Die afweging ontbreekt hier. 
 

94. In aansluiting hierop wordt verwezen naar hetgeen staat in de ‘Toelichting bij de aanvraag vergunning 
Wnb’ d.d. 12 juni 2019 op blz. 7 bij 4. Motivering en wettelijk belang: 
 

“Het doel van het project is het bouwen en exploiteren van windturbines om daarmee een bijdrage te 
leveren aan de Nederlandse doelstelling om in 2020 te streven naar 14% energie uit hernieuwbare 
bronnen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de beperking van klimaatverandering. 
Klimaatverandering op haar beurt heeft een grote impact op flora en fauna en uiteindelijk ook op de 
openbare veiligheid (via duurzame watervoorziening) en volksgezondheid (zoals een toenemende kans 
op extreem weer). Klimaatverandering betekent ook grotere beperkingen aan het gebruik van koelwater 
voor de gangbare energieproductie. De bestendigheid van de elektriciteitsproductie – en daarmee ook 
de openbare veiligheid – kan bij voortzetting van de gangbare energieproductie in het geding komen. De 
(grootschalige) toepassing van hernieuwbare energie kent deze nadelen niet. Vandaar dat het belang 
“volksgezondheid of openbare veiligheid” in deze relevant is. Daarnaast geldt dat door het initiatief voor 
het milieu wezenlijk gunstige effecten optreden.” 
 

Omdat alles met alles samenhangt, doet het cliënten deugd dat ook de initiatiefnemer volksgezondheid 
veel breder ziet en de wereldwijde impact van ons menselijk gedrag benoemt. 

 

https://nos.nl/artikel/2313903-tegenwind-voor-duitse-molens-duurzame-energiesector-in-crisis.html
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Strijd met het VERTROUWENSBEGINSEL 

 
95. Veel betrokken burgers, zoals de mensen die zich hebben verenigd in het Comité Dinteloord tegen 

MEGAmolens, hebben vanaf de zomer van 2018 actie gevoerd om dit onzalige plan te stoppen.  
In het voorjaar 2019 maakte de gemeente een draai van 180 graden, uiteraard met medeweten en 
medewerking van de provincie, met wie veelvuldig is overlegd. Voor alle data van die bestuurlijke 
contacten én de inhoud daarvan verwijs ik naar de talrijke stukken die de gemeente hierover openbaar 
heeft gemaakt, bijv. via het ‘Advies ex artikel 6.1 Bor’ dat zij op 8 oktober 2019 aan GS heeft gestuurd.  
De beschrijving van het procesverloop beslaat al 3 blz.; zie de gemeentelijke Bijlage 1 ‘Procesverloop: 
globaal overzicht van genomen stappen in het besluitvormingsproces’ bij genoemd Advies.   
Die Bijlage 1 verwijst ook naar het Raadsbesluit van 26 september 2019 (kenmerk BM1904222), 
waarbij de Raad “besluit dat naar mening van de gemeenteraad de aanvraag omgevingsvergunning 
van innogy voor Windpark Karolinapolder in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, het door de 
provincie geaccepteerde regiobod voor de realisatie van windenergie, de gemeentelijke ruimtelijke 
structuurvisie en het raadsakkoord van 16 mei 2019; “ EINDE CITAAT 

 
96. Geheel onverwacht hebben GS op 10 september 2019 de bevoegdheid om te beslissen op de aanvraag 

weer naar zich toegetrokken (en daarmee hun besluit van 9 januari 2018 ingetrokken).  
Dat betekent dat burgers dus niet op hun overheid kunnen vertrouwen.  
Je voert actie en je lijkt je doel te bereiken: de aanvraag zal in deze vorm door de lokale overheid 
worden afgewezen, er wordt volop overlegd over een alternatief plan. Vervolgens grijpt de provinciale 
overheid keihard in en wordt in grote haast de gevraagde vergunning verleend.  

 
97. Voor burgers bestaat er eigenlijk maar één overheid.  

In dit specifieke geval voelen cliënten zich bedrogen, hun vertrouwen in de overheid is ernstig geschaad.  
GS hebben met hun onverwachte optreden en ingrijpen gehandeld in strijd met de beginselen van  
behoorlijk bestuur, in het bijzonder met het vertrouwensbeginsel.  
Om die reden komt het bestreden besluit voor vernietiging in aanmerking. 

 
 

De PROVINCIE had EERST EEN ONTWERPBESLUIT ter inzage moeten leggen 

 
98. Ook voor de relatie tussen het ontwerpbesluit van B&W van Steenbergen d.d. 17 april (zoals dat ter 

inzage is gelegd van 7 juni t/m 19 juli 2018) en het definitieve besluit van GS op 29 oktober 2019 (hierna: 
het GS-besluit) heeft te gelden dat hier sprake is van shoppinggedrag. GS hebben het B&W-ontwerp-
besluit benut, omdat hen dat goed uitkwam en op die manier de verlening van de vergunning met grote 
haast toch nog mogelijk werd. Maar dat is te bestempelen als een grote procedurele misser!  
Die stelling zal ik in drie stappen nader onderbouwen. Eerst volgt bij stap 1 een opsomming (a t/m k) van 
de 11 nieuwe elementen in het GS-besluit, vergeleken met het B&W-ontwerpbesluit. Vervolgens zal ik 
bij stap 2 die nieuwe elementen nader van commentaar voorzien. Tot slot kom ik bij stap 3 toe aan het 
formuleren van de nadere onderbouwing van de stelling dat GS éérst een ontwerpbesluit ter inzage 
hadden moeten leggen. De vermelding van bladzijdenummers betreft in veel gevallen een verwijzing 
naar de PDF-bladzijde-aanduidingen van stukken zoals die zijn gepubliceerd via ruimtelijkeplannen.nl 

 
STAP 1: opsomming 11 nieuwe elementen in het GS-besluit, vergeleken met het B&W-ontwerpbesluit 
 
a) Maximum tiphoogte: het GS-besluit vermeldt een minimale tiphoogte van 180 meter en een maximale 

tiphoogte van 215 meter. Op blz. 2 van het B&W-ontwerpbesluit was dat 180m en 234m. GS motiveren 
die wijziging op blz. 18 als volgt: “Een tiphoogte van maximaal 215 meter is een hoogte die op dit 
moment gebruikelijk is voor windturbines op land en kan niet als experimenteel worden aangemerkt.”  
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b) In het GS-besluit wordt middels een maatwerkvoorschrift (op blz. 8/33 onder 3.2 ‘Obstakelverlichting’) 

een verlichtingsplan voor de obstakelverlichting verplicht gesteld.  
c) Document NA de terinzagelegging (juni-juli 2018), dat door GS wordt genoemd in zijn besluit: 

Natuurtoets windpark Karolinapolder Bureau Waardenburg B.V. van 22 augustus 2018 (119 blz.).  
Bij het onderdeel ‘Natuur’ (op blz. 19 van het GS-besluit) wordt een geheel andere tekst gebruikt dan in 
het B&W-ontwerpbesluit, met gebruikmaking van de rapporten (c) en (d). GS noemen die twee 
rapporten ook nadrukkelijk in de inleiding. 

d) Document NA de terinzagelegging (juni-juli 2018), dat door GS wordt genoemd in zijn besluit: 
aanvullende notitie: Reactie Bureau Waardenburg op aanvullende vragen van ODBN en OMWB  
(PDF blz. 120-127) van 18 januari 2019. Zie opmerkingen bij (c) hierboven. 

e) Document NA de terinzagelegging (juni-juli 2018), dat door GS wordt genoemd in zijn besluit: 
Addendum ruimtelijke onderbouwing van 18 februari 2019 (omvang: 27 blz.); 

f) Document NA de terinzagelegging (juni-juli 2018), dat door GS wordt genoemd in zijn besluit: 
Onderzoek geluid en slagschaduw van 30 januari 2019 (omvang: 75 blz.). GS verwijzen hiernaar, 
bijvoorbeeld bij 2.2.3, waar men (op blz. 17/33) verwijst naar dit rapport inzake slagschaduw. 

g) MAATWERKVOORSCHRIFTEN: stonden niet in het B&W-ontwerpbesluit en evenmin in het 
ontwerpbesluit van GS. In het GS-besluit van 29 okt. 2019 wel, bij 3.1 “ter voorkoming van slagschaduw” 
en bij 3.2 (op blz. 8-9/33) betreffende de “obstakelverlichting”; zie ook Hoofdstuk 6 van het GS-besluit 
hierover (blz. 26-27/33).    

h) NIEUW is 7.  Radarverstoring (op blz. 27/33), waarbij duidelijk wordt dat de VVGB van Defensie nog niet 
is aangevraagd (laat staan verleend), omdat het type en de hoogte van de gekozen windturbine nog niet 
bekend is. Dat is een wettelijke verplichting, zo sluit men dit onderdeel op blz. 27 af, en daarom verbindt 
men hiervoor geen voorschrift aan de vergunning. 

i) NIEUW DOCUMENT: de Verklaring van geen bedenkingen, afgegeven door Provinciale Staten op 
zaterdag 26 oktober 2019. 

j) NIEUW DOCUMENT: Advies ex art 6.1 Bro door de gemeente aan de provincie d.d. 8 oktober 2019. 
k) AANGEPAST DOCUMENT: de Nota van advies en zienswijzen, vastgesteld door GS op 29 okt. 2019. 

Bij 1.12 van het GS-besluit (‘Zienswijzen op de ontwerpbeschikking’) wordt (op blz. 13/33) 
eenvoudigweg verwezen naar de Nota van zienswijzen, die als Bijlage 2 onderdeel uitmaakt van het GS-
besluit van 29 oktober 2019. In het ontwerpbesluit van GS werd nog uitvoerig ingegaan op de zes 
aspecten die GS meenden te onderscheiden in de bij B&W ingediende 43 zienswijzen.  

STAP 2: nadere toelichting en commentaar op die 11 nieuwe elementen (a tot en met k) 
 
Ad a: de wijziging van de maximum tiphoogte wordt ook toegelicht in het Addendum (e), waar op de 
(ongenummerde) vierde bladzijde het volgende staat:  
“Deze beperking van de tiphoogte is mede naar aanleiding van de ingediende zienswijzen. Door de 
verlaging van de tiphoogte naar 215 meter worden de effecten van het windpark op de omgeving 
verminderd. Door de beperking van de vergunde marges van 180 meter naar 209 meter hebben 
omwonenden meer rechtszekerheid over hetgeen is vergund.”  
Ad b: ECHT NIEUW > maatwerkvoorschrift  over ‘Obstakelverlichting’. 
Ad c: zie t-toelichting, PDF blz. 1-119; LET WEL: zie ook t-toelichting, PDF blz. 351-356: “eerste beoordeling 
natuur” d.d. 30 nov. 2017; die eerste beoordeling van 7 blz. is een zeer wankele basis voor een besluit, daar 
waar hetzelfde gerenommeerde Bureau Waardenburg er NA het ontwerpbesluit van Steenbergen in totaal 
127 blz. aan wijdt (c + d bij elkaar geteld). Kortheidshalve verwijs ik naar wat in dit beroepschrift daarover 
wordt opgemerkt in relatie tot het m.e.r.-beoordelingsbesluit (met name bij onderdeel 55). 
Ad d: zie t-toelichting, PDF blz. 120-127; zie de opmerkingen hierboven (bij Ad c). 
Ad e: Dit is een aanvulling op de Ruimtelijke onderbouwing van 10 april 2018 (zie t-toelichting, PDF blz. 
153-376). In dit Addendum ruimtelijke onderbouwing (t-toelichting, PDF blz. 376-403) staan in Bijlage I 
(395-403) visualisaties, die verhelderend kunnen werken voor omwonenden. Vanuit 7 gezichtspunten 
worden steeds vier situaties getoond: bestaand windpark, tiphoogte 180 meter, tiphoogte 210 meter en  
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tiphoogte 234 meter. Vooral bij de gezichtspunten 3 (nabij Stoofdijk 88), 4 (nabij oprit Stoofdijk 96) en 5 
(nabij Stoofdijk 28 en 26) levert dat op basis van het getoonde een fors verschil op tussen ‘bestaand’ en 
‘210 meter’. Het is gelet op de woning van appellanten 1 en 2, te betreuren dat er van de zijde van de 
Sasdijk niet dergelijke visualisaties zijn gemaakt. Verder constateer ik dat deze visualisaties geen inzicht 
geven in de effecten van de verschillen in slagschaduw. 
Ad f: zie b-bijlage, PDF blz. 128-202, versie 03. LET WEL 1: zie ook b-bijlage, PDF blz. 397-487, versie 02, d.d. 
10 april 2018. LET WEL 2: zie ook b-bijlage, PDF blz. 328-350, Bijlage I “beoordeling geluid en slagschaduw”, 
notitie d.d. 13 december 2017. Uiteraard verschillen de rapporten onderling, anders zou je niet met 
aanvullingen en nieuwe rapporten hoeven te komen. Als voorbeeld noem ik Tabel 3.2. ‘Berekende 
jaargemiddelde geluidbelasting’ uit de Ruimtelijke onderbouwing van 10 april 2018 (blz. 15 aldaar) in 
vergelijking met tabel 4.4. ‘Berekende jaargemiddelde geluidbelasting’ uit Onderzoek geluid en 
slagschaduw van 30 januari 2019 (blz. 10 aldaar), hier aangeduid met f. 
Ad g: ECHT NIEUW >  maatwerkvoorschrift over slagschaduw. Het toegestane maximum op de woningen 
gelegen binnen de 6 uurs-contour wordt daarmee bepaald op 0,5 uur per jaar. De vraag is of dit realistisch 
en haalbaar is. Ik kom daar hieronder onder het kopje ‘Ten aanzien van de locatie SASDIJK 1 en 1a te 
Dinteloord’ nog op terug; zie de onderdelen 161-163. 
Ad h: LET WEL: zie ook t-toelichting PDF blz. 357-396; TNO-sheets d.d. 20 november 2017. 
Ad i: ECHT NIEUW > zie d-besluitdocument, PDF blz. 31 + 110-11. 
Ad j: ECHT NIEUW > zie t-toelichting, PDF blz. 2-118. 
Ad k: zie d-besluitdocument, PDF blz. 30 + 35-109. Kortheidshalve verwijs ik naar wat in dit beroepschrift 
daarover wordt opgemerkt onder de kop ‘Nota van Advies en Zienswijzen: shoppinggedrag van de provincie 
+ administratieve misser’; zie de onderdelen 122-134. 

STAP 3: onderbouwing van de stelling: GS hadden éérst een ontwerpbesluit ter inzage moeten leggen 
 

99. Op 7 oktober 2019 heb ik aan Provinciale Staten een brief gestuurd (mijn kenmerk: WKD20191007 
aanPS-VOORLOPIGE REACTIE), met opmerkingen over het Statenvoorstel 53/19 (inzake de VVGB voor 
het windpark). Ik zal het dossier nu niet extra verzwaren door ook die stukken als bijlagen in dit beroep-
schrift op te nemen, maar volsta met een relevant gedeelte van mijn brief van 7 oktober 2019 te citeren: 
 

“In bijlage 1 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 2019 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. 17 april 2018, van het College van B&W van 
Steenbergen (omvang: 15 -ongenummerde- bladzijden).” EINDE CITAAT   

 
100. Als één ding duidelijk wordt uit bovenstaande bij stap 1 en stap 2, dan is het wel dat cliënten  

bedolven zijn onder rapporten, waarop dan weer aanvullingen komen, en nieuwe rapportages.  
Dat geldt o.a. voor het onderwerp ‘natuur’, maar evenzeer voor ‘geluid en slagschaduw’.  

 
101. GS hechten kennelijk minder dan B&W aan rechtszekerheid voor omwonenden, gezien de ruime 

marges in de tiphoogte (zie hierboven bij stap 2, onder a). Zie ook het gestelde in dit beroepschrift bij 
‘Betekenis van de nieuwe situatietekening d.d. 26-09-2019 (onderdelen 44 t/m 52), waardoor alleen de 
tiphoogte van 215 meter relevant is geworden. 

 
102. Gelet op bovenstaande, hadden GS éérst een ontwerpbesluit ter inzage moeten leggen.  

Zoals hierboven bij onderdeel 99 bewezen, droeg de bijlage bij het Statenvoorstel precies dat opschrift: 
‘Ontwerpbeschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant’.  
Waarom het daarna toch is misgegaan, kan ik niet nagaan. 
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103. Volgens deze redeneerlijn kan men stellen dat Provinciale Staten éérst een ontwerpbesluit tot 

verlening van een Verklaring van geen bedenkingen hadden moeten nemen, dat vervolgens tezamen 
met de ontwerp-beschikking van GS ter inzage had moeten worden gelegd.  

 
104. Bovendien hebben cliënten grote twijfels of het begrip ‘provinciaal belang’ hier wel juist wordt 

gehanteerd. De beslissingsbevoegdheid werd op 9 januari 2018 door GS aan B&W overgedragen, 
aangezien GS het project/plan primair van gemeentelijk belang achtten. In dat kader kunnen cliënten 
zich vinden in het gemeentelijk ‘Advies ex artikel 6.1 Bor’ d.d. 8 oktober 2019. Met name Bijlage 3 
‘Aanvullende argumentatie ten aanzien van provinciaal belang’ wordt geacht hier te zijn herhaald en 
ingelast. Een vraag in die Bijlage 3 die B&W aan GS voorleggen is het herhalen hier waard: “Mogen wij 
van u enkel beslissingsbevoegd zijn als wij medewerking verlenen aan Windpark Karolinapolder?” 

 
105. Verrassend is (bij het voorlaatste gedachtestreepje in diezelfde Bijlage 3) dat de gemeente stelt niet 

door de provincie op de hoogte te zijn gesteld van het verzoek van innogy aan GS om de bevoegdheid 
van B&W in te trekken. Als besluit van GS op mijn Wob-verzoek d.d. 4 oktober 2019 heb ik die brief van 
innogy aan GS in mijn bezit gekregen. Aangezien het voor de beeldvorming van belang kan zijn, stuur ik 
die brief d.d. 25-07-2019 aan u door, als bijlage 11. Vermeldenswaard is de laatste zin op één na in die 
brief: “In de bij u bekende notitie van Stibbe van 16 mei 2019 zijn de mogelijkheden omtrent het 
overnemen van de bevoegdheid van de besluitvorming inzake het Windpark uiteengezet.” 

 
106. Het ‘Advies ex artikel 6.1 Bor’ bevat in dit kader nóg twee interessante bijlagen, de nrs. 11 en 12. 

Dat zijn twee mails van innogy aan de gemeente Steenbergen van resp. 15 aug. 2017 en 1 sept. 2017. 
De gemeente verwijst op enkele plaatsen naar een mail van 1 september 2019, dat jaartal is een 
kennelijke verschrijving. Die twee mails, in onderlinge samenhang te bezien, bied ik u aan als bijlage 12. 
In de mail van 25 augustus 2017 staat als conclusie van innogy “dat provinciaal gezag onze voorkeur 
heeft.” Vervolgens is er de mail van 1 sept. 2017 over de ‘te kiezen RO procedure’ die ik hier wil citeren: 
 

“We verkenden in de notitie ook om een Omgevingsvergunning in strijd met de regels van ruimtelijke 
ordening procedure te volgen met provincie als bevoegd gezag. De provincie heeft inhoudelijk nog niet 
op de notitie gereageerd, echter als eerste reactie wel aangegeven dat zij in principe de gemeente 
bevoegd gezag willen laten zijn en dat ze alleen een inpassingsplan als procedure-optie hebben.” 
 

Ik verzoek u om deze zojuist geciteerde alinea tevens te willen betrekken in uw oordeel over mijn vraag, 
zoals ik die hierboven als tussenkopje heb geformuleerd:  
 

‘Is er hier sprake van een Project of van een Provinciaal Inpassingsplan (een PIP)?’ (onderdelen 33-37). 
 

107. Als het GS ernst was om het voor de aanvrager van de vergunning mogelijk te maken om de 
najaarsronde 2019 voor de SDE+ subsidie te halen, dan hadden zij véél eerder moeten ingrijpen. Door 
(pas) op 10 september 2019 de bevoegdheid naar zich toe te trekken, heeft men fout op fout gestapeld, 
met alle gevolgen van dien. 
GS wisten of hadden moeten weten dat de aanvrager eerder al grote druk had uitgeoefend om de 
najaarsronde 2018 voor de SDE+ subsidie te kunnen halen. Het verwijt van de provincie dat de 
gemeente te lang treuzelde met de besluitvorming en dat ze daarom wel móest ingrijpen en de 
bevoegdheid naar zich toe moest trekken, kan dus voor hetzelfde geld (?) ook worden omgekeerd:  
waarom heeft de provincie zó laat ingegrepen, dat enkel met allerlei kunstgrepen de najaarsronde 2019 
voor de SDE+ subsidie nog op het nippertje haalbaar was? 

 
108. Nu GS, zonder eerst een eigen ontwerpbesluit ter inzage te leggen, meteen een definitief besluit 

hebben genomen, komt het bestreden besluit voor vernietiging in aanmerking.  
Dat geldt evenzeer voor de definitieve VVGB, die PS op 26 oktober 2019 hebben verleend. 
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De natuur is verwaarloosd: gerommel met de ‘natuurvergunning’ 

 
109. Conform de bepalingen in de Wet natuurbescherming (Wnb) geldt voor het bestreden besluit de 

aanhaakplicht ten aanzien van een benodigde Vergunning Wnb of een Ontheffing Wnb, tenzij een 
dergelijke Vergunning Wnb of Ontheffing Wnb wordt aangevraagd vóór de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning is ingediend. Die keuze is aan de initiatiefnemer/aanvrager. 
 

110. Voor de Ontheffing Wnb is de procedure kennelijk correct verlopen. Deze ontheffing is op 1 maart 
2019 door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) namens GS verleend, waarbij de aanhef luidt: 
 

“Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 2 februari 2018 [vet door mij; LK] van Innogy 
Windpower Netherlands BV een aanvraag ontvangen voor een ontheffing ingevolge artikel 3.3, eerste 
lid, en artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft een verzoek tot 
ontheffing voor het overtreden van verboden ten aanzien van beschermde soorten, dit als gevolg van 
het vervangen en exploitatie van vier windturbines van het bestaande Windpark Karolinapolder, op de 
zuidelijke oever van het Krammer-Volkerak te Dinteloord, in de gemeente Steenbergen.” EINDE CITAAT 

 
111. Interessant is dat in dit GS-besluit (Kenmerk Z/064967/134460) op blz. 6 bovenaan wordt gesteld: 

“Er is sprake van vergunningplicht voor het onderdeel Natura 2000-gebieden. Een vergunning voor het 
onderdeel Natura 2000-gebieden is niet aangevraagd. Onderhavig besluit ziet uitdrukkelijk niet toe op 
mogelijk significante effecten op Natura 2000-gebieden.” De onderstreping van niet staat in het besluit 
zelve! GS geven daarmee héél expliciet te kennen dat een Vergunning Wnb noodzakelijk is. 
 

112. Op 12 juni 2019 is er namens vergunninghouder alsnog een aanvraag ingediend voor een 
Vergunning Wnb. De ODBN heeft op 13 juni 2019 aan de gemeente Steenbergen een afschrift gestuurd 
van deze aanvraag en de bijbehorende documenten. In de begeleidende brief staat dat de gemeente te 
zijner tijd ook een afschrift zal ontvangen van het ontwerpbesluit en het definitieve besluit op de 
aanvraag.  
Dat is tot op heden niet gebeurd. Conclusie: er is tot op heden géén ontwerpbesluit gepubliceerd. 

 
113. Zoals bekend is door innogy de aanvraag voor een omgevingsvergunning op 5 februari 2018 

ingediend bij de gemeente Steenbergen. Bij de ontvankelijkheidstoets had de gemeente moeten 
concluderen dat er voorafgaand géén Vergunning Wnb was aangevraagd en dat er derhalve in plaats 
daarvan een Verklaring van geen bedenkingen aan GS (in de praktijk aan de ODBN) moest worden 
gevraagd; ik noem dat kortheidshalve een ‘VVGB NATUUR’, om daarmee onderscheid te maken met 
(bijvoorbeeld) een VVGB die de Gemeenteraad kan verlenen voor gebruik strijdig met het bestemmings-
plan. Nu een dergelijke VVGB NATUUR door de gemeente niet is aangevraagd bij GS, kleeft er aan het 
ontwerpbesluit van de gemeente van 17 april 2018 een zodanig gebrek, dat dit ontwerpbesluit alsnog 
nietig dient te worden verklaard. 

 
114. Dat daarmee ook de bodem wegvalt onder de terinzagelegging door de gemeente (die periode liep 

van 7 juni tot en met 19 juli 2018) is daarvan het logische gevolg, en dat valt zowel de gemeente, de 
provincie als de initiatiefnemer/vergunninghouder te verwijten. 
 

115. Het verwijt dat de provincie in dit kader gemaakt kan worden is dat GS wisten (of hadden kunnen 
weten) dat er voor borging van het natuurbelang voor dit plan/project zowel een Ontheffing Wnb als 
een Vergunning Wnb benodigd was.  
GS zijn uiteraard gekend in de inhoud van de aanvraag voor een omgevingsvergunning van 5 februari 
2018. Zij hebben, zo blijkt ook uit de Nota van GS, als provincie (Cluster Ruimte) gereageerd op het 
voorontwerp (op 4 april 2018) én bovendien een formele zienswijze ingediend op 11 juli 2018. Dit is ook  
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eenvoudig te controleren bij nummer 20 in de Nota van Advies en Zienswijzen (op blz. 46-47), waar de 
provincie nu dus een reactie geeft op de zienswijze van de provincie; veel gekker moet het niet worden! 
Hieronder kunt u onder het kopje ‘Nota van Advies en Zienswijzen: shoppinggedrag van de provincie…’ 
lezen hoe deze dwaze situatie is ontstaan.  

 
116. Anders dan bij de hierboven beschreven procedure omtrent de Ontheffing Wnb (die kennelijk 

correct is verlopen, al zat er wel véél tijd tussen de datum aanvraag en datum verlening, resp. 2 februari 
2018 en 1 maart 2019), kan de op 12 juni 2019 ingediende aanvraag op geen enkele manier leiden tot 
een zelfstandig door GS te verlenen Vergunning Wnb.  
Voordat ik deze stelling hierna op vier manieren ga onderbouwen (hierna aangeduid met I t/m IV),  
voel ik mij verplicht om nog toe te lichten dat de provincie in het kader van een door haar te verlenen 
omgevingsvergunning niet aan zichzelf een VVGB NATUUR kan vragen; GS moeten dan natuur als een 
integraal onderdeel meewegen in de te verlenen omgevingsvergunning, waarbij het onderdeel ‘natuur’ 
aan dezelfde wettelijke vereisten moet voldoen als een separate Vergunning Wnb. Als het onderdeel 
‘natuur’ leidt tot een weigering, dan moet de hele omgevingsvergunning worden geweigerd. 
 

117.  [I]  De op 12 juni 2019 ingediende aanvraag kan niet leiden tot een zelfstandig door GS te verlenen 
Vergunning Wnb, aangezien de Wnb dat niet toestaat. Een verwijzing naar de uitspraak van uw Afdeling 
van 13-03-2019 (ECLI:NL:RVS:2019:803) zal niet baten, omdat in die casus er wél sprake was van een 
aangehaakt onderdeel ‘natuur’ (handelingen met gevolgen voor beschermde diersoorten), waarna de 
aanvrager op verzoek van de gemeente dat onderdeel heeft ingetrokken, onder gelijktijdig indienen van 
een Ontheffing Wnb. Als je eerst bent aangehaakt, mag je onder omstandigheden ook ‘onthaken’, zo 
lees ik die uitspraak. Dat is hier bij Windpark Karolinapolder Dinteloord beslist niet aan de orde. 
   

118.  [II]  Nu GS hebben nagelaten het onderdeel ‘natuur’ nadrukkelijk mee te wegen in de verleende 
omgevingsvergunning van 29 oktober 2019, komt dat besluit voor vernietiging in aanmerking.  
Het is in dit kader aan GS om aan te tonen dat men dit verzuim niet heeft opgemerkt. Edoch, men heeft 
op 1 maart 2019 zelf gesteld dat er een Vergunning Wnb nodig was. Men heeft tussen 12 juni 2019 en 
de verlening van het bestreden besluit op 29 oktober 2019 genoeg tijd gehad om zich op deze kwestie te 
bezinnen. De indruk bestaat dat men willens en wetens het onderdeel ‘natuur’ uit de verleende 
omgevingsvergunning heeft geweerd, wetende dat een weigering op dit onderdeel zou leiden tot een 
totale weigering. De provincie heeft op dit punt de schijn tegen. 
 

119. Zelfs als bovenstaande negatieve redenering geen stand houdt (als eerzame burger ga je immers uit 
van een betrouwbare overheid), dan nog is er sprake van een zodanig gebrek, procedureel én 
inhoudelijk, dat het bestreden besluit niet in stand kan worden gelaten.  
Daarna lijkt het mij niet opportuun om na de vernietiging van de verleende omgevingsvergunning alsnog 
een aparte Vergunning Wnb te gaan verlenen, als besluit op de aanvraag van 12 juni 2019.  
  

120.  [III]  In het geval dat de Raad van State van oordeel zou zijn dat de bevoegdheid om te beslissen 
over de aanvraag voor een omgevingsvergunning van 5 februari 2018, toch (terug) toebehoort aan de 
gemeente Steenbergen, dan herleeft (theoretisch) de aanhaakplicht en zou er door de gemeente een 
VVGB NATUUR  moeten worden aangevraagd bij GS. Gelet op bovenstaande, is ook in deze 
(theoretische) situatie het verlenen door GS van een zelfstandige Vergunning Wnb niet mogelijk. 
   

121.  [IV]  De Achtste wijzigingsregeling Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant (gepubliceerd in 
het Provinciaal Blad nr. 8075, van 12 december 2019; in werking getreden op 13 december 2019) biedt 
hier evenmin soelaas. Daarin wordt een beleidskader geformuleerd om de vergunningverlening Wnb 
weer op gang te brengen middels interne of externe saldering.  
In de aanvraag van 12 juni 2019 staat nergens iets vermeld over intern of extern salderen.   

 



KLIJS & CO. voor juridisch advies, met name over Milieu en R.O. 

[WKD 20191221 BEROEP Windpark Karolinapolder Dinteloord]                  (vervolgpagina 24/33)   

 

Nota van Advies en Zienswijzen: shoppinggedrag van de provincie + administratieve misser 

 
122. Bij onderdeel 115 gaf ik aan dat bij nr. 20 in de Nota van Advies en Zienswijzen (op blz. 46-47) de 

provincie dus een reactie geeft op de zienswijze van de provincie. Hoe is deze dwaze situatie ontstaan? 
Welnu, door het besluit van GS van 10 september 2019 om de bevoegdheid weer naar zich toe te 
trekken, hadden GS, gelet op de grote haast om de subsidie-najaarsronde te kunnen halen, geen tijd om 
alle benodigde stukken zelf te produceren. Daarom werd uit de stapel gemeentelijke documenten die 
stukken benut die goed in de GS-kraam te pas kwamen, lees: die de verlening van de vergunning konden 
ondersteunen. Een voorbeeld van dit shoppinggedrag is de Nota van zienswijzen. 
 

123. In de raadstukken van Steenbergen van 13 maart 2019 (zie https://raad.gemeente-
steenbergen.nl/vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2019/13-maart/19:30 ) staan onder 
agendapunt 6 Opschaling windturbines Karolinapolder (discussiestuk) zeer veel bijlagen en andere 
stukken, waaronder ook ‘Bijlage 2: Nota van beantwoording zienswijzen Karolinapolder BBM 1900219’, 
met uitgewerkte reacties gericht op het verlenen van de vergunning.  
Deze Nota is ongedateerd en heeft een omvang van 86 blz. 
 

124. Vervolgens komt de gemeente tot inkeer (zo ervaren mijn cliënten dat) en gaat het weigeren van 
de vergunning voorbereiden, middels het raadsvoorstel van 9 juli 2019 (zie ook mijn onderdeel 21 e.v.) 
en voegen daar een ‘Nota van beantwoording zienswijzen (9 juli 2019)’ aan toe, waarin de  standaard-
beantwoording van de ingediende zienswijzen (bij 1.3 op blz. 3) is dat de VVGB door de gemeenteraad 
moet worden geweigerd “in het belang van een goede ruimtelijke ordening”.  
Door deze standaardbeantwoording worden op blz. 7 t/m 22 nog wel de samenvattingen van elke 
zienswijze weergegeven, maar niet van een individuele reactie voorzien; daarvoor dient immers de 
standaardbeantwoording. De Nota is dus gedateerd op 9 juli 2019 en heeft een omvang van 22 blz. 

 
125. Om de draai van 180 graden voor GS mogelijk te maken (van weigeren door de gemeente naar 

verlenen door de provincie) is de meest recente gemeentelijke Nota (die van 9 juli 2019, zie vorig 
onderdeel) genegeerd. Die kwam immers niet goed van pas in de GS-kraam! 
  

126. Vervolgens is aan het Statenvoorstel van 23 september 2019 toegevoegd ‘Bijlage 8 Concept Nota 
van Zienswijzen’ Deze Nota (4576561) heeft een omvang van 87 blz.; op de eerste bladzijde staat deze 
tekst: 
 

Bijlage 8 Concept Nota van Zienswijzen 

Deze concept Nota van Zienswijzen is de Nota van Zienswijzen van de gemeente Steenbergen op grond 
van de inspraakprocedure van de ontwerp-omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder, zoals de 
gemeente die heeft gevoerd. Ter besluitvorming door GS over de omgevingsvergunning zal een 
aangepaste Nota van Zienswijzen worden opgesteld waarin door GS specifiek ingegaan wordt op de 
ingebrachte zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvergunning in relatie tot provinciaal beleid. 

 
De blz. 2 tot en met 87 zijn door mij bladzijde voor bladzijde gecontroleerd; ze waren IDENTIEK aan de 
Nota die bij de stukken van de gemeenteraad zaten op 13 maart 2019. Dat is helemaal niet erg, want er 
volgt toch nog een aangepaste Nota, zo staat hierboven te lezen. Wat wel erg is (en de gemeente heeft 
daar GS diverse keren vergeefs op gewezen), is dat bovenstaande eerste zin een leugen bevat; of een 
achterhaalde waarheid, als u dat beter vindt klinken. 
Deze gemeentelijke nota van 13 maart 2019 was gericht op het verlenen, de Nota van 9 juli 2019 was, 
mede op grond van de ingediende zienswijzen, gericht op het weigeren van de vergunning. 
Omdat de Nota van 13 maart tot concept Nota van GS wordt gebombardeerd, ontstaat dus de dwaze 
situatie dat de provincie een reactie geeft op de zienswijze van de provincie. 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2019/13-maart/19:30
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2019/13-maart/19:30
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127. Zoals toegezegd, zijn GS (op 8 oktober 2019) met een Nota van wijziging 53/19E gekomen, met 

daarbij o.a. een Gewijzigde Nota van Zienswijzen (4590944; PDF, 66 blz.), met op blz. 3 onderaan:  
”Opgesteld door Provincie Noord-Brabant/Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant; 8 oktober 2019” 
 

Tot en met blz. 20 (PDF blz. 24) worden de diverse onderwerpen van een uitleg en een reactie voorzien, 
waarna men vanaf blz. 21 de ‘Specifieke zienswijzen’ opsomt en bij 5.3, van blz. 24 t/m 62 van een 
individuele reactie voorziet. Wat staat er als reactie op de individuele zienswijzen op die blz. 24 t/m 62?  
Men verwijst bijna altijd naar het algemene gedeelte, bijv. bij 1a: “Verwezen wordt naar Paragraaf 2.3 
Sociale randvoorwaarden.” Dat wordt voor indieners van zienswijzen wat bladeren, maar is acceptabel. 
Wat is er veranderd aan de reactie op zienswijze nr. 20? NIETS. De tekst waarmee de provincie een 
reactie geeft op de zienswijze van de provincie is IDENTIEK aan de vorige edities. Dat blijf ik gek vinden. 
 

128. Hoe is een en ander verwoord in het definitieve besluit? Daarvoor baseer ik mij op de stukken zoals 
gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl, waar het d-besluitdocument (PDF 112 blz.) naast de beschikking 
o.a. ook de Nota van Advies en Zienswijzen bevat (PDF blz. 35 t/m 109), waarin GS (als nieuw element) 
ook het ‘Advies gemeente Steenbergen ex artikel 6.1 Bor” hebben betrokken.  
Om u niet langer in spanning te laten: de reactie op de eigen zienswijze nr. 20 is onveranderd en luidt: 
 

“De provincie verzoekt om een andere onderbouwing van de wijze waarop is omgegaan met de eisen uit 
artikel 5.1, lid 7 en 5.6 van de provinciale verordening. 
Naar aanleiding van deze zienswijze is er in overleg met de provincie nader gekeken naar de gegeven 
invulling van voornoemde eisen. (…)” 
 

129. Waarom maken cliënten hier nu zo’n punt van? Welnu, onze volksvertegenwoordigers, zo is 
aangetoond bij onderdeel 19 toen het ging om Bijlage 8, zijn met een leugen (een achterhaalde 
waarheid) verkeerd geïnformeerd. Dat levert strijd op met het vertrouwensbeginsel, aangezien indirect 
ook cliënten als burgers van Noord-Brabant bedrogen uitkomen.  
 

130. Tevens past het hier om uw aandacht te vestigen op de puzzel waarmee de indieners van ziens-
wijzen te maken krijgen. In de Nota van GS staat bij 1.4:  
 

“Tot slot bevat hoofdstuk 6 de binnengekomen zienswijzen. Iedere zienswijze is voorzien van een uniek 
kenmerk. Met behulp van dat kenmerk kunnen indieners zienswijze en reactie terugvinden.  
Per zienswijze wordt ofwel een specifieke reactie gegeven op de zienswijze, of wordt doorverwezen 
naar de beantwoording in het algemene deel (hoofdstuk 2, 3 en 4 van deze nota). Waar van toepassing, 
is aangegeven tot welke wijzigingen de zienswijze [dit] leidt in de omgevingsvergunning.” EINDE CITAAT 
 

131. GS hebben middels drie brieven de indieners van een zienswijze nader geïnformeerd, 
respectievelijk op 26 september over het wijzigen van het bevoegd gezag, op 8 oktober over de 
aankondiging van de besluitvorming op 25 oktober door PS en op 29 oktober door GS, en tot slot op 5 
november 2019 de brief met vermelding van de rechtsmiddelen, met daarbij de toezending van de Nota 
van Advies en Zienswijzen (4596232, de eindversie, waarnaar ik hierboven al in onderdeel 1 verwees).  
 

132. Ik constateer dat GS niet verder zijn gegaan dan het koppelen van het adressenbestand aan de drie 
standaardbrieven, die voor alle indieners van zienswijzen gelijkluidend waren. GS hebben nimmer aan 
de individuele indieners van zienswijzen dat unieke kenmerk bekend gemaakt; zodoende werd het voor 
mij als juridisch adviseur ook moeilijk om de zienswijzen van cliënten te koppelen aan de reactie van GS.  
Ik heb samen met cliënten gepuzzeld onder welk nummer hun zienswijze in de Nota was terug te 
vinden; op basis van de samenvatting lukte dat soms aardig, evenwel zonder de vereiste zekerheid. 
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133. Ik weet niet of dit verzuim moet worden gerangschikt onder de term ‘administratieve misser’. 

Het was voor mij in ieder geval aanleiding om de onderhavige zienswijzen niet op te sturen naar de Raad 
van State, omdat ik u tot op heden geen zekerheid kan geven over de koppeling tussen de betreffende 
zienswijze en het nummer in de Nota. 
 

134. Om die reden vraag ik nadrukkelijk om, zodra er wel 100% zekerheid bestaat over die koppeling, 
alsnog een aanvulling op dit beroepschrift te mogen indienen ten aanzien van die specifieke reacties van 
GS op de zienswijzen van cliënten.  
Ik acht zelf daarvoor een termijn van veertien dagen redelijk. Het oordeel is u, de Raad van State! 

 
 

2x een (snel) Welstandsadvies: hoe kan dat? 

 
135. Hoewel niet helemaal in chronologische volgorde, grijp ik eerst terug op het ontwerpbesluit van 

B&W van 17 april 2018, waar op de (ongenummerde) 13e bladzijde bij Welstand het volgende staat: 
 

“Uw bouwplan is op basis van het welstandbeleidsplan gesitueerd in niveau 4 maar moet worden 
getoetst aan niveau 2. Deze is daarom ter advies voorgelegd aan en behandeld in de commissie 
ruimtelijke kwaliteit op 7 februari 2018. De commissie adviseert dat uw bouwplan voldoet en niet 
strijdig is met de criteria uit de welstandsnota. Dit advies nemen wij over.“ 
 

136. Die eerste zin roept bij ondergetekende meteen vraagtekens op; het bouwplan is gesitueerd in 
niveau 4, maar wordt getoetst aan niveau 2?? Mijn pogingen om het welstandsbeleidsplan of de 
welstandsnota via de website van de gemeente Steenbergen te achterhalen, mislukten. Wel heb ik  
de indruk (die ik heb opgedaan door diverse brieven te lezen via Webarchief van de gemeentelijke 
website) dat niveau 4 welstandsvrij is, maar omdat het nieuwbouw betreft, het bouwplan getoetst moet 
worden aan niveau 2 (wat dat dan ook moge zijn). 
 

137. Vervolgens breng ik de brief van B&W d.d. 18 december 2018 onder uw aandacht, waarin het 
college vragen beantwoord van het comité Dinteloord tegen MEGAmolens; die brief, gericht aan de 
heer E. de Ruiter (appellant 3 in deze procedure) bied ik u aan als bijlage 13, compleet met de daarin 
genoemde (relevante) bijlage: het Welstandsadvies met als datum 05-02-2018 (welstandsadvies 1). 

 
138. Onder verwijzing naar de inhoud van de héle brief, zijn het toch vooral de antwoorden op de 

vragen 6 t/m 12 die over welstand gaan. Ik beperk me nu tot de meest opvallende antwoorden: 
 

“Per abuis wordt in het advies gesproken over 5 februari 2018. Het bouwplan is openbaar behandeld in 
de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van woensdag 7 februari 2018. De datum van 7 
februari staat eveneens op het advies en de bijbehorende bijlagen.” (= het antwoord op vraag 6) 
 

Wat er bedoeld wordt met “de bijbehorende bijlagen” is mij volstrekt onduidelijk. 
Wel heb ik (via de omweg van website en webarchief) kunnen constateren dat Windpark Karolinapolder 
te Dinteloord op de agenda stond van genoemde commissie op 7 februari 2018.  
Als bewijs hiervan stuur ik die agenda thans ook mee, als bijlage 14. 

 
139. Als tweede en laatste citaat uit de brief van 18 februari 2018 volgt hier vraag + antwoord 11: 

 

“Vraag 11: Is het advies ter informatie gestuurd naar de Raad en zo ja wanneer? 
Antwoord: In mei 2018 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de ontwerp verklaring van 
geen bedenkingen. Als bijlage bij het raadsvoorstel is eveneens de ontwerp omgevingsvergunning 
toegevoegd (kenmerk UM1 802189). Het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is gericht aan 
het college als bevoegd gezag voor vergunningverlening.” 
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Ik constateer dat de gemeenteraad het Welstandadvies dus niet onder ogen heeft gekregen.  
De Raad, zo stelt B&W, kan in de ontwerp-vergunning zien hoe met Welstand is omgesprongen.  
In mijn optiek is dat bijzonder vreemd, omdat het nu juist een taak van de gemeenteraad is om toe te 
zien op ‘een goede ruimtelijke ordening’.  
 

140. De inhoud van het Welstandsadvies met als datum 05-02-2018 (dat door mij welstandsadvies 1 is 
genoemd) is een nadere beschouwing waard. Waarom staat er “plan: 7” linksboven? En onderaan is te 
lezen: ©Omgevingadvies/7-2-2018 pagina 7 van 12. Wat betekent dat? Volgens de agenda (bijlage 14) 
moesten er op 7 februari 2018 in totaal 12 plannen worden beoordeeld; het Windpark Karolinapolder 
was het zevende plan op die (ongenummerde) agenda. Misschien is dat een correcte aanname?  
 

141. Belangrijker zijn de twee zinnen die in feite het hele welstandadvies 1 voor het windpark vormen: 
 

“Zij is van mening dat het bouwplan VOLDOET aan redelijke eisen van welstand. 
Indien passend binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan.” 
 

Ik merk op dat toen en nu niet bekend was welk type turbine er komt en hoe hoog, maar dat VOLDOET 
kennelijk altijd aan ‘redelijke eisen van welstand’. Veel ernstiger is de slotzin. De Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit had moeten beseffen dat dit plan toen en nu strijdig is met het bestemmingsplan. In feite geeft 
de commissie daarmee te kennen dat het plan zoals dat aan haar is voorgelegd, NIET UITVOERBAAR is.   

 
142.    Het comité Dinteloord tegen MEGAmolens is niet tevreden met die brief van B&W van  

18 december 2018, stelt daarom vervolgvragen en krijgt antwoord middels een tweede brief van B&W, 
d.d. 22 januari 2019, wederom gericht aan de heer E. de Ruiter (appellant 3 in deze procedure). 
Die brief stuur ik mee als bijlage 15, inclusief de bijlage, het Welstandsadvies met als datum 07-02-2018 
(dat door mij welstandsadvies 2 wordt genoemd). 

 
143. Van deze brief gaan de 6 deelvragen van vraag 4 over welstand. Hier volgt het 2e deeIantwoord: 

 

“Het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit hebben wij reeds aangeboden. Op ons verzoek heeft 
de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit het advies van 7 februari 2018 aangevuld. Bijgaand sturen wij u de 
aanvullende motivering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.” 
 

Nu wordt het enigszins verwarrend. Omdat er vragen zijn gesteld in januari 2019, wordt het 
welstandsadvies van een aanvullende motivering voorzien. Die nadere motivering wordt in de vorm van 
een welstandsadvies meegestuurd en heeft als datum: 07-02-2018. Dit lijkt op antidatering. 
Aanvraag d.d. 05-02-2018; welstandsadvies 1 d.d. 05-02-2018; welstandsadvies 2 d.d. 07-02-2018. 
Vanwege die reeks van drie data koos ik als titel/tussenkopje voor dit onderwerp 
2x een (snel) Welstandsadvies: hoe kan dat? U begrijpt nu wellicht waarom ‘snel’ tussen haakjes staat. 

 
144. De inhoud van het Welstandsadvies van 07-02-2018 (door mij welstandsadvies 2 genoemd) luidt: 

 

“Zij is van mening dat het bouwplan VOLDOET aan redelijke eisen van welstand. 
MOTIVERING 
De commissie beoordeelt het plan op zich en in relatie tot zijn omgeving. Met welstandsniveau 2 
wordt het plan op hoofdlijnen beoordeeld en of het plan past in zijn omgeving.  
De voorgestelde windmolens zijn vrij gesitueerd in een polderlandschap en zijn visueel niet 
gerelateerd aan water- of autowegen. De commissie beoordeelt de windmolens als een autonoom 
object in de openbare ruimte. De maat en schaal van de windmolens passen bij de schaal van de 
omgeving. Een evenwichtig en samenhangend totaalbeeld in de omgeving ontstaat.” 

 

Ik merk op dat toen en nu niet bekend was welk type turbine er komt en hoe hoog, maar windmolens 
passen eigenlijk altijd wel in het landschap “als een autonoom object in de openbare ruimte.”  
De twee laatste zinnen van de MOTOVERING worden door cliënten ervaren als beledigend en onzinnig.  

dipte
Markering

dipte
Markering
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Wie het Addendum op de Ruimtelijke onderbouwing er bij pakt (zie bovenstaand onderdeel 98, onder e) 
en de visualisaties die daarin zijn weergegeven, wéét dat er op zijn minst gerede twijfel moet ontstaan 
over het beoordelingsvermogen van deze commissie.  
 

Het feit dat het Addendum nog niet beschikbaar was in februari 2018, mag mijn cliënten niet worden 
tegengeworpen. Bovendien mag van iemand van het statuur van ir. D.P. Ellens (architect en voorzitter 
van de commissie) verwacht worden dat hij zich ook zonder ondersteunende plaatjes een beeld kan 
vormen van de impact van dit formaat van windturbines op het dorp Dinteloord en omgeving.  
 

145. Parallel aan het gestelde in onderdeel 140, neem ik dit Welstandsadvies 2 onder de loep.  
Waarom staat er “plan: 2” linksboven? Het tweede plan op de agenda van 7 februari 2018 (zie mijn 
bijlage 14) was ‘Symbiose 13 te Dinteloord, bouw van een transformatorstation’.  
Onderaan is te lezen: “©Omgevingadvies pagina 2 van 2”  
Geen datum, waar bij het welstandadvies 1 van 5 februari 2018 nog zo keurig 07-02-2018 was ingevuld. 
En pagina 2 van 2? Er stonden er op 7 februari 2018 in totaal 12 plannen op de agenda, geen 2.  
Mijn aanname zoals verwoord bij onderdeel 140 dat welstandsadvies 1 het advies over plan 7 van 12 
plannen betrof, wordt hier gelogenstraft. Maar waarom dan ‘pagina 2 van 2’??  

 
146. Dat alles kan niet verhullen dat welstandsadvies 1 in feite stelt dat het plan NIET UITVOERBAAR is 

en dat welstandsadvies 2 qua MOTIVERING niet voldoet aan de eisen die men daaraan mag stellen.    
 
147. Vervolgens lag het op mijn weg om te onderzoeken hoe GS waren omgesprongen met het 

gemeentelijk welstandsadvies. Hebben GS een eigen welstandsadvies geformuleerd of hebben ze 
gekozen voor het gemeentelijk welstandsadvies 1 of welstandsadvies 2? 
 

Het antwoord ligt besloten in het bestreden besluit. In het d-besluitdocument van ruimtelijkeplannen.nl 
(omvang 112 blz.) wordt Bijlage 4: welstandsadvies weliswaar aangekondigd op blz. 32, maar het 
daadwerkelijke advies staat op blz. 112. Daar staat welstandsadvies 1 d.d. 05-02-2018. 
 

Waarom hebben GS het latere welstandsadvies 2 d.d. 07-02-2018 genegeerd? Kwaaddenkenden zouden 
kunnen betogen dat de MOTIVERING in dit welstandsadvies 2 GS niet goed van pas kwam.  
 

148. Voor wie nog meer bewijzen wil zien van het laakbare shoppinggedrag van GS om te komen tot het 
bestreden besluit, verwijs ik naar de Gewijzigde bijlage 5 bij het statenvoorstel, door GS aangekondigd 
als concept-vergunning (kenmerk: 4590943/19081513), waar op blz. 32 óók hetzelfde welstandsadvies 1 
is toegevoegd, maar nu rechtsboven nog voorzien van het logo van de gemeente Steenbergen en hun 
kenmerk BEM 1800921. Om u verder zoekwerk te besparen, heb ik blz. 1 + 31 + 32 van die concept-
vergunning van GS ingescand; die voeg ik nu toe als bijlage 16. 
 

Dat het logo en kenmerk zijn weggepoetst in het bestreden besluit, verandert niets aan de inhoud van 
dit welstandadvies, dat GS op deze manier tot hun eigen welstandsadvies hebben gemaakt.  
Op welke provinciale welstandsnota zou dat dan gebaseerd moeten zijn? 
 

149. Cliënten constateren dat het bestreden besluit door GS ten onrechte is onderbouwd met het 
gemeentelijk welstandsadvies 1 d.d. 05-02-2018, temeer nu dat advies als voorwaarde bevat  
“Indien passend binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan.” 
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Planschade is een aparte procedure, maar toch… 

 
150. Met enige aarzeling kaart ik in dit beroepschrift het onderwerp ‘planschade’ aan, in de wetenschap 

dat daarvoor een aparte procedure bestaat, los van dit beroep tegen het bestreden besluit.  
Aanleiding is o.a. het gestelde in de GS-Nota over ‘Woningwaardecompensatie Karolinapolder’  
op blz. 30-31, waarin men o.a. verwijst naar het amendement van de gemeenteraad van Steenbergen 
van 26 september 2019 over het treffen van een regeling die de gehele vermogensschade aan een 
woning als gevolg van Windpark Karolinapolder dekt. 
GS maken vervolgens melding van de planschade-risicoanalyse die is opgesteld door SAOZ, wat door GS 
als een gecertificeerd planschadebureau wordt aangemerkt. Los van die kwalificatie door GS, weet u als 
geen ander dat er ook een reeks uitspraken is, waarin de Raad van State anders heeft geoordeeld dan 
het rapport of de analyse van SAOZ deed uitschijnen.  

 
151. Het stoort cliënten dat ook hier door GS weer verwezen wordt naar de ‘de Overeenkomst Sociale 

Randvoorwaarden als onderdeel van de Anterieure Overeenkomst’. Zie ook de onderdelen 1 t/m 10. 
 

152. Cliënten delen het inzicht dat GS verwoorden over planschade, te weten dat de uitgekeerde 
tegemoetkoming in planschade vaak (veel) lager is dan de verwachte planschade door de belang-
hebbenden. De laatste alinea daarover in de GS-Nota, op blz. 31, is belangrijk genoeg om te citeren: 
 

“Op basis van bovenstaande zijn tussen innogy en de provincie bovenwettelijke afspraken gemaakt. Bij 
de realisatie van windturbines is innogy, na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning, 
bereid om vooraf, zonder het doorlopen van de planschadeprocedure bij het bevoegd gezag, een totale 
tegemoetkoming in planschade conform de planschade risicoanalyse van maximaal € 260.000 te 
vergoeden. innogy zal hiervoor binnen 1 jaar na het onherroepelijk worden van de omgevings-
vergunning een aanbod doen aan de betreffende omwonenden. Dit voorkomt lange procedures, 
bijkomende kosten en mogelijke teleurstellingen. Het staat eenieder vrij om van zijn recht gebruik te 
maken om een planschadeprocedure te starten. Wanneer de planschade wordt toegekend zal in het 
geval die hoger is dan het reeds uitgekeerde bedrag het verschil worden betaald.” EINDE CITAAT   

 
153. Vooral die laatste zinnen klinken héél aantrekkelijk, maar cliënten kunnen daar in de huidige 

situatie geen enkele zekerheid aan ontlenen. Die laatste zin suggereert trouwens dat zelfs als men het 
aanbod van innogy voor schadevergoeding accepteert, er daarna nog altijd een planschadeprocedure 
mag worden gestart. Bedoelen GS dat ook zo? Weten GS zeker dat innogy daar ook naar zal handelen? 
Zo ja, waarop baseren GS die zekerheid? Op de Anterieure overeenkomst tussen GS en innogy wellicht? 
 

154. Namens cliënten herhaal ik ten aanzien van (ruime) schadevergoeding en planschade het gestelde 
bij onderdeel 10: nu genoemde overeenkomst niet ter inzage is gelegd, is er sprake van strijd met de 
rechtszekerheid. Dit manco zou voldoende kunnen zijn voor vernietiging van het bestreden besluit. 

 
 

Ten aanzien van de locatie SASDIJK 1 en 1a te DINTELOORD 

 
155. Thans wordt een kaartje en foto met de aanduiding van deze specifieke locatie meegestuurd,  

zie bijlage 17. Appellanten 1 en 2 (mw. S.P. Wijgand-Dekker en mw. C. Meerburg-Wijgand) wensen daar 
nog aan toe te voegen dat zij zich niet kunnen verenigen met de verwachte hoge waardedaling door de 
komst van de vier nieuwe windturbines, zéér dicht bij onze woning, zonder dat er gesproken wordt over 
volledige compensatie. 
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156. In de zienswijzen van beiden is nadrukkelijk bezwaar gemaakt tegen de mogelijkheid dat de Sasdijk 

wordt gebruikt als aanvoerroute voor de materialen of bouwverkeer in verband met schade aan de weg, 
geluidshinder, veiligheid voor fietsers en andere weggebruikers op de smalle dijk en schade aan de 
huizen ten gevolge van zwaar vervoer. 
 

157. In het raadsvoorstel van 19 juli 2019 (mijn bijlage 4) wordt op blz. 20 aan dit aspect ook aandacht 
besteed; ik citeer daar nu het volgende gedeelte uit: 

 

“De wegen in het buitengebied zijn niet geschikt voor het zware en exceptionele bouwverkeer. innogy 
heeft niet aangetoond dat Windpark Karolinapolder gerealiseerd kan worden. Aan- en/of afvoer via het 
water wordt door innogy (hoogstwaarschijnlijk) niet als optie gezien. Vanuit innogy is eveneens 
aangegeven dat de wegen in het buitengebied naar verwachting (gezien de breedte, bochten en 
naastgelegen aanwezige bebouwing) niet voldoen en dat er ook tijdelijke wegen aangelegd moeten 
worden. Deze tijdelijke wegen zijn echter nog niet aangevraagd. Evenmin is inzicht gegeven in de routes 
van de benodigde tijdelijke wegen. Gezien het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en 
Prinsenland is de aanleg van deze wegen vergunningplichtig. Er moet dan ook worden getoetst of deze 
tijdelijke wegen überhaupt wel ruimtelijk en/of qua natuur kunnen worden toegestaan.” EINDE CITAAT 

 
158. Bovenstaande (het aanleggen van tijdelijke wegen), opgeteld bij de funderingen van de vier 

beoogde windturbines, kan ook tot gevolg hebben dat er volgens de Keur bij het Waterschap Brabantse 
Delta een watervergunning moet worden aangevraagd, bij een toename van het verharde oppervlakte 
van meer dan 2.000 m2 in landelijk gebied. Ik meen dat op te maken uit het gestelde in het 
ontwerpbesluit van B&W van 17 april 2018 (zie de -ongenummerde- blz. 10 + 12 aldaar).  
Telt men daar dan ook de eventuele permanente toegangswegen naar de vier windturbines bij op?  
Ja, zo blijkt uit de Ruimtelijke onderbouwing van 10 april 2018, bij paragraaf 4.7, met name op blz. 38, 
waar staat dat de totale verharding van het windpark (met een maximale invulling) circa 12.471m2 zal 
bedragen. Op diezelfde bladzijde: “Op het moment dat de definitieve toename in oppervlakteverharding 
bekend is, zal de initiatiefnemer gaan compenseren conform de regels uit de Keur.” 

 
159. Namens cliënten betreur ik het ten zeerste dat onze overheid er niet in slaagt om in één vergunning 

al de benodigde toestemmingen en voorwaarden op te nemen, ondanks het van kracht zijn van de 
Wabo etc. Hoe staat het met de vergunningplicht voor de extra wegen, al dan niet tijdelijk?  
Hoe is de stand van zaken omtrent de compensatie volgens de Keur, met of zonder watervergunning? 

 
160. Bovenstaande ondergraaft ook op deze punten de rechtszekerheid voor deze appellanten.  

Met klem verzoek ik de betrokken overheden en ook de vergunninghouder om allen die het aangaat, 
tijdig en volledig te informeren. 
 

161. Met name appellanten 1 en 2 zijn blij met het maatwerkvoorschrift over slagschaduw, wat inhoudt 
dat het toegestane maximum op hun woningen een half uur per jaar bedraagt. Daarmee wordt de 
wettelijke schaduwnorm (17 dagen met meer dan 20 minuten slagschaduw, oftewel 5 uur en 40 
minuten) teruggebracht tot 30 minuten per jaar. De vraag moet wel worden gesteld in hoeverre dat 
maximum realistisch en handhaafbaar is. Het risico is niet denkbeeldig dat dit noodgedwongen gaat 
leiden tot handhavingsverzoeken, die vervelend, tijdrovend en kostbaar zijn voor alle betrokken 
partijen. 

 
162. In het bestreden besluit wordt op blz. 26-27 dit maatwerkvoorschrift nader toegelicht, waarbij  

GS verwijzen naar de ‘Overeenkomst Sociale Randvoorwaarden’, waar dit maximum van 0,5 uur per jaar 
opgenomen zou zijn. Nu cliënten géén inzage hebben in genoemde overeenkomst (zie hierboven het 
gestelde bij de onderdelen 1 t/m 10), is er sprake van strijd met de rechtszekerheid.  
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163. In essentie is de vraag of het maatwerkvoorschrift over slagschaduw met een maximum van 0,5 uur 

per jaar realistisch en handhaafbaar is. Zo niet, dan is het bestreden besluit niet goed voorbereid dan 
wel niet goed gemotiveerd. Dit maatwerkvoorschrift is hoe dan ook in strijd met de vereiste 
rechtszekerheid, mede gelet op het gebrek zoals verwoord in onderdeel 162.  
 

164. Naar de mening van deze cliënten heeft de gemeente niet de tijd en kans gehad om een alternatief 
plan uit te werken. De locaties voor de vier nieuwe windturbines zijn de slechtst denkbare locaties voor 
het dorp Dinteloord (in verband met de mogelijke uitbreiding van de kern van het dorp), een goede 
ruimtelijke ordening, een goed woon- en leefmilieu en het toerisme. Die vier nieuwe windturbines 
komen bovendien op de slechtst denkbare plaats voor deze cliënten persoonlijk, gezien de situering van 
hun woning, hun tuin en hun gehele perceel.  

 
 

Ten aanzien van de locatie STOOFDIJK 116 te DINTELOORD 

 
165. Thans wordt een kaartje en foto met de aanduiding van deze specifieke locatie meegestuurd,  

zie bijlage 18. Appellanten 3 en 4 (dhr. E.G. de Ruiter en dhr. F. J. van Hoorn) wensen te onderstrepen 
dat zij erg veel moeite hebben met de aanzienlijke waardedaling van hun bezit, zonder dat een volledige 
compensatie in zicht komt. Zij wensen niet alleen voor de lasten op te draaien! 

 
 

Ten aanzien van de locatie STOOFDIJK 104 te DINTELOORD 

 
166. Thans wordt een kaartje en foto met de aanduiding van deze specifieke locatie meegestuurd,  

zie bijlage 19. Appellant 5 (dhr. V.V. van Velthoven) wenst daar nog het volgende aan toe te voegen.  
 

Voor de gemeenten is de druk van de landelijke overheid zo groot als het gaat om mee te werken aan de 
plaatsing en installatie van de maatregelen ten behoeve van de energietransitie, al dan niet met de 
Crisis- en herstelwet als ‘breekijzer’, dat de belangen en de mening van de betrokken burgers er steeds 
minder toe doen, wat de kloof tussen burger en politiek alleen maar vergroot. Bij dit project wordt de 
gemeente onder druk gezet door de provincie en de provincie op haar beurt stelt dat zij niet anders kan, 
omdat zij zich moet houden aan afspraken met het Rijk. Deze rijksoverheidsdwang wordt alleen maar 
groter door het ‘van-gas-af-beleid’. 

 
167. De heer Van Velthoven bestrijdt de conclusie van de initiatiefnemers en anderen dat dit plan geen 

ruimtelijke of andere bezwaren oplevert. Hij pleit voor het behoud van het open landschap.  
 
 

Ten aanzien van de locatie STOOFDIJK 8 te DINTELOORD 

 
168. Thans wordt een kaartje en foto met de aanduiding van deze specifieke locatie meegestuurd,  

zie bijlage 20. Appellant 6 (dhr. J. van Tilburg) wenst daar nog het volgende aan toe te voegen. Het is 
voor hem onacceptabel dat deze vier nieuwe windturbines zo dicht bij het dorp komen. Het is wéér 
extra horizonvervuiling, alsof de suikerfabriek en al die andere windmolens nog niet genoeg zijn. 
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Beroepschrift gemeente: te beschouwen als hier herhaald en ingelast 

 
169. Cliënten hebben kennis kunnen nemen van de Raadsmededeling d.d. 17 december 2019 (kenmerk: 

BM1905657) , waarin B&W van Steenbergen aan de gemeenteraad kenbaar maken dat er besloten is 
beroep in te stellen tegen het GS-besluit van 29 oktober 2019. B&W maken tevens bekend dat zij het  
voeren van de beroepsprocedure hebben uitbesteed aan de specialisten van AKD, en zenden de Raad 
het beroepschrift + 17 bijlagen toe. Het is op die manier, via de openbare website van de gemeenteraad, 
dat cliënten inzage hebben gekregen in genoemde raadsmededeling, het beroepschrift dat AKD namens 
de gemeente bij u heeft ingediend of zal gaan indienen (hun kenmerk: 285099.22248 / jmo), alsmede de 
17 bijlagen die in dat beroepschrift worden genoemd. 
 

Cliënten verzoeken u om genoemd beroepschrift + de 17 bijlagen te beschouwen als hier te zijn 
herhaald en ingelast.  

 
 

OVERIGE BEROEPSGRONDEN 

 
170. Cliënten kunnen zich niet verenigen met het bestreden besluit. 

Zij zijn van mening dat het bestreden besluit in strijd is met de wet, meer in het bijzonder met de 
Algemene Wet Bestuursrecht, met name de artikelen 2:4 (onpartijdigheid), 3:2 (zorgvuldigheid), 3:3 
(verbod van détournement de pouvoir), 3:4 (willekeurverbod en evenredigheid) en 3:46 Awb 
(motiveringsplicht), met de Wet Ruimtelijke Ordening, met de Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht, met de Wet Milieubeheer, het Besluit m.e.r., de mer-richtlijn, alsook met enig ander 
algemeen verbindend voorschrift en/of enig ander in het algemeen rechtsbewustzijn levend en niet 
gecodificeerd beginsel van behoorlijk bestuur, waaronder het rechtszekerheidsbeginsel, het 
vertrouwensbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van fair-play. 

 
 

TOT SLOT 

 
171. Namens cliënten verzoek ik u het bestreden besluit niet in stand te laten, met vergoeding in de 

kosten van deze procedure.       
Namens cliënten worden alle rechten voorbehouden, in het bijzonder het recht om dit beroepschrift 
nader aan te vullen en/of te motiveren; zie in dit verband ook het gestelde bij de onderdelen 130-134. 
  

Ik zie uw nadere instructies en verdere berichten tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
 
 
(w.g.) Mr. L.J.J.M. Klijs, juridisch adviseur    

 

OPSOMMING van de BIJLAGEN: zie volgende bladzijde 

 
 

Alles hangt met alles samen.  
Wat er gebeurt met de aarde, gebeurt met de kinderen van de aarde.  
De mens heeft het web van het leven niet geweven. Hij is slechts één draad ervan.  
Wat hij met het web doet, doet hij met zichzelf.      

Opperhoofd Seattle, 1854 
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OPSOMMING van de BIJLAGEN:  

 

0. Beroepschrift blz. 32, MET HANDTEKENING van L. Klijs (omvang: 1 blz.)  

1a: 20191020 door GS verleende omgevingsvergunning aan innogy (33 blz.) 

1b: 20191026 VGGB verleend door Provinciale Staten (2 blz.) 

2. Zakelijke beschrijving Anterieure Overeenkomst GS-innogy Windpark Karolinapolder Dinteloord (1 blz.) 

3. 20191020 Toelichting STRIJD met Verordening ruimte (2 blz.) 

4. raadsvoorstel van 9 juli 2019 (BM1903088; 25 blz.) 

5a: Mails 28 nov+6dec q+a over de Electiciteitswet irt CHwet (2 blz.) 

5b: TK 32 127 nr 3 Memorie van Toelichting (2009-2010) bij de Crisis- en herstelwet; excerpt (1 blz.) 

6a: 20191206 Kamerbrief over verloop openstelling najaarsronde SDE 2019 (5 blz.) 

6b: RVO Tabellen stand van zaken SDE najaar 2019 (2 blz.)  

7. Tekening blz. 62 Ruimtelijke onderbouwing + ingetekend de vier bestaande windturbines (1 blz.) 

8. Situatie-tekening 001A d.d. 26-09-2019 (1 blz.) 

9. 20191020 Relaas over participatie Dinteloord (7 blz.)  

10a: 20191029 DE TELEGRAAF ‘Windmolen lekt extreem schadelijk gas’ (2 blz.)  

10b: 20190913 BBC Electrical industry’s ‘dirty secret’ boosts warming (5 blz.) 

10c: 20190913 BBC  image ‘Why should we worry about SF6?’  (1 blz.)  

11. 20190725 Brief innogy aan GS – verzoek tot overname bevoegdheid (3 blz.) 

12. mails van innogy aan de gemeente Steenbergen van resp. 15 aug. 2017 en 1 sept. 2017 (2 blz.) 

13. 20181218 Brief B&W Steenbergen aan E. de Ruiter + WELSTANDSADVIES 05-02-2018 (6 blz.) 

14. Agenda van woe 7 febr. 2018 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (1 blz.)  

15. 20190122 Brief B&W Steenbergen aan E. de Ruiter + WELSTANDSADVIES 07-02-2018 (6 blz.) 

16. GS CONCEPT vergunning (4590943/19081513), blz. 1 + 31 + 32 WELSTANDSADVIES 05-02-2018 (3 blz.) 

17. SASDIJK 1 EN 1A, GM kaartje en foto van de woning (2 blz.) 

18. STOOFDIJK 116, GM kaartje en foto van de woning (2 blz.) 

19. STOOFDIJK 104, kaartje en foto van de woning (2 blz.) 

20. STOOFDIJK 8, kaartje en foto van de woning (2 blz.) 
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