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Roosendaal, 21 december 2079

Aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Onderwerp: AANVULLING 1 op het 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 lnnogy 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, perceelnummers4t-/,7AA,701 en737, daaronder begrepen

de op 26 oktober 2019 door Provinciale Staten verleende Verklaring van geen bedenkingen

Mijn kenmerk: WKD 2Ol9t22L BEROEP Windpark Karolinapolder Dinteloord

Geachte dame/heer,

Namens en in opdracht van de in het beroepschrift met name genoemde zes appellanten, stuur ik u

bijgaand per gewone post een bijlage toe, die ik digitaal helaas niet verstuurd kon krijgen.

Computers blijven rare dingen, in mijn beleving. Ook na diverse keren inscannen en het opslaan onder
verschillende namen, lukte het mij niet. Uw digitale loket bleef halsstarrig melden: "unable to find the
uploaded file in directory:D:\DigitaalLoket\UploadControlTemp". Het zij zo.

Hierbii treft u aEn het voorblad + miin bijlage 10b:
2019Gr13 BBC Electrical indust4/s'dirty secet'boosts warming t5 blz.l

lk zie uw nadere instructies en verdere berichten tegemoet.

Hoogachtend,

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

affes fiangt met affes satnerL
^Wat er gebettt"t rnlt de aavde, gebeurt met de fr.inferen van de aarde.
De metu fieeft het web yan het {eyeruniet geweven- 1{ij is sfecfrts ,!,!n [raad en,an-
ltat {rij met fret web doet, doet frij met zirfrze[f.
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