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 op de op 12 juni 2019 door ons ontvangen aanvraag voor een 

vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet 

natuurbescherming van Innogy Windpower Netherlands BV voor het 

vervangen van vier windturbines door vier nieuwe grotere 

windturbines in de Karolinapolder, kadastraal bekend Dinteloord, 

sectie A, percelen 417, 700, 701 en 737, in de gemeente Steenbergen. 
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ONTWERPBESCHIKKING  

 

1 Onderwerp 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 12 juni 2019 van Innogy Windpower 

Netherlands BV een aanvraag ontvangen voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van 

de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft het vervangen van vier windturbines in de 

Karolinapolder door vier nieuwe grotere windturbines, kadastraal bekend Dinteloord, sectie A, 

percelen 417, 700, 701 en 737, in de gemeente Steenbergen. 
 

2 Ontwerpbeschikking 

Gelet op de bepalingen van de Wet natuurbescherming besluiten wij: 

 
I. aan Innogy Windpower Netherlands BV, Postbus 72, 5201 AB te ‘s-Hertogenbosch, de op 

grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming vereiste vergunning te 
verlenen voor het vervangen van vier windturbines door vier nieuwe grotere windturbines, in 
de Karolinapolder, kadastraal bekend Dinteloord, sectie A, percelen 417, 700, 701 en 737, 
gelegen nabij het Natura 2000-gebied ‘Krammer-Volkerak’; 

II. dat de beschrijving van het project, in de aanvraag en de bijlage 1 bij deze beschikking, voor 
zover deze betrekking heeft op de activiteit, onderdeel uitmaakt van deze vergunning. 

 
Bijlage 1: Kaart situering windmolens Windpark Karolinapolder 

 
 
 
’s-Hertogenbosch, 17 december 2019 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

namens deze, 

 

 

 

De heer J.A.J. Lenssen, 

Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord 
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PROCEDURELE ASPECTEN 

 

3 Aanvraag 

Op 12 juni 2019 hebben wij van Innogy Windpower Netherlands BV, Postbus 72, 5201 AB te ‘s-

Hertogenbosch, een aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet 

natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. De aanvraag is op 11, 24 en 28 oktober 2019 

aangevuld. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag. De aanvraag is 

geregistreerd onder nummer Z/098655. 

  

4 Bevoegd gezag 

Omdat het project gerealiseerd wordt, onderscheidenlijk verricht wordt in de provincie Noord-

Brabant, zijn wij op grond van artikel 1.3 van de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Bij 

ons besluit betrekken wij tevens de gevolgen voor Natura 2000-gebieden buiten onze provinciegrens 

en/of buiten Nederland.  

 

5 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure 

Op 17 januari 2017 (dossier C2200217/4118896) hebben wij besloten de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te 

verklaren op de voorbereiding van besluiten op aanvragen om een vergunning ingevolge artikel 2.7, 

tweede lid, van de Wnb (www.brabant.nl). 

 

6 Crisis- en herstelwet (Chw) 

Op dit besluit is, op grond van artikel 1.1, eerste lid, onder a, gelet op categorie 1.2 van gelet op 

bijlage 1, artikel 2.2, van de Chw in samenhang met artikel 9b, eerste lid van de Elektriciteitswet, de 

Chw van toepassing. 

 

7 Ontvankelijkheid 

Ten aanzien van de aspecten van de aanvraag waarvoor een vergunning ingevolge de Wnb is vereist, 

hebben wij beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel 

dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor 

een vergunning is vereist.  

 

8 Instemming 

Op grond van artikel 1.3, derde lid, van de Wnb sturen wij de ontwerpbeschikking aan de colleges 

van Gedeputeerde Staten van Zeeland en Zuid-Holland, waarbij wij de colleges verzoeken in te 

stemmen met voorliggende ontwerpbeschikking. Indien niet binnen 4 weken wordt gereageerd, gaan 

wij er vanuit dat ingestemd wordt met dit besluit.  
  

http://www.brabant.nl/
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9 Overige regelgeving 

Bij de beoordeling van onderhavige aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan de Wnb en 

de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. De Wnb en bijbehorende regelgeving zoals de 

Verordening natuurbescherming Noord-Brabant zijn gericht op de bescherming van natuur. Een 

toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan derhalve aan de orde zijn, onder andere 

voor ruimtelijke ordening of gezondheid.  
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OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN 

 

1 Wettelijk kader – Wet natuurbescherming 

Artikel 2.7 van de Wnb heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura  

2000-gebieden (habitatrichtlijn- en vogelrichtlijngebieden). Op grond van artikel 2.7, tweede lid, van 

de Wnb is het verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten of andere 

handelingen uit te voeren die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, de kwaliteit van de 

natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of 

een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 

 

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State1 blijkt dat een wijziging 

of uitbreiding van een project die stikstofdepositie tot gevolg heeft op voor stikstof gevoelige 

habitats en soorten binnen een Natura 2000-gebied vergunningplichtig is op grond van artikel 2.7, 

tweede lid, van de Wnb. Behoudens ongewijzigde voorzetting op basis van een verleende 

omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht, verleende Wet natuurbeschermingsvergunning, project waar 

op basis van artikel 2.9, vierde lid, van de Wnb, of artikel 2.12, eerste lid, van het Besluit 

natuurbescherming (hierna: Bnb), het artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb niet van toepassing is dan 

wel er sprake is van bestaand gebruik als bedoeld in artikel 2.9, tweede lid, van de Wnb, is bij het 

oprichten, uitbreiden of wijzigen van het project of andere handelingen van voornoemde situaties 

een Wet natuurbeschermingsvergunning noodzakelijk.  

 

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag wordt op grond van artikel 2.8, negende lid, van de 

Wnb rekening gehouden met de gevolgen die het aangevraagde project, gelet op de 

instandhoudingsdoelstellingen, kan hebben voor een Natura 2000-gebied.  

 

In artikel 5.4 van de Wnb zijn gronden opgenomen op grond waarvan een vergunning kan worden 

ingetrokken of gewijzigd. De vergunning kan in elk geval worden ingetrokken indien blijkt dat de 

vergunninghouder zich niet houdt aan de vergunning.  

 

Referentiedatum 

Ten aanzien van andere effecten dan als gevolg van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, 

wordt op basis van de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant de voor het betreffende 

Natura 2000-gebied geldende referentiedatum betrokken. 

 

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt tevens dat bij de 

beoordeling van de aanvraag moet worden uitgegaan van de vergunde situatie met de laagste 

emissie in de periode vanaf de referentiedatum2. 

 

 

 

 
1 O.a. uitspraak van 31 maart 2010, zaaknummer 200903784/1/R2 en uitspraak van 7 september 2011, zaaknummer 

201003301/1/R2. 

2 Hierbij gelden later verleende vergunningen krachtens de Wabo, de Wet milieubeheer of Hinderwet of ingediende meldingen 

op basis van het Besluit melkrundveehouderij milieubeheer, het Besluit landbouw milieubeheer of het Activiteitenbesluit, voor 

zover hierin een lagere ammoniakemissie is vergund of gemeld, als uitgangssituatie.  
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2 Projectomschrijving 

De aanvraag heeft betrekking op het vervangen van vier windturbines door vier nieuwe grotere 

windturbines in de Karolinapolder. De bestaande molens hebben een rotordiameter van 44 meter en 

een tiphoogte van 77 meter. De nieuwe molens hebben een rotordiameter van 117 meter en een 

tiphoogte van minimaal 180 meter, maximaal 215 meter. 

Voor een gedetailleerde projectomschrijving wordt verwezen naar de aanvraag. 

 

3 Mogelijke effecten van het project 

Gezien de afstand tot het dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied ‘Krammer-Volkerak’ van circa 100 

meter, zijn op dit gebied mogelijk effecten te verwachten van oppervlakteverlies, versnippering, 

sterfte door aanvaring met rotorbladen, verstoring door geluid, trilling en licht en optische 

verstoring. In de aanvraag wordt ten aanzien van deze aspecten een nadere onderbouwing gegeven. 

In de natuurtoets is uitgegaan van de minimumvariant en de maximumvariant wat dimensies betreft. 

 

Ten aanzien van verzuring en vermesting door stikstofdepositie is gebleken, dat de aangevraagde  

activiteiten, te weten activiteiten in de aanlegfase, niet leiden tot stikstofdepositie op reeds voor 

stikstofdepositie overbelaste hexagonen binnen het nabijgelegen Natura 2000-gebied ‘Krammer-

Volkerak’. Effecten vanwege stikstofdepositie zijn daarom op voorhand zijn uitgesloten.  

 

3.1 Oppervlakteverlies  

De realisatie van het windpark vindt volledig buiten het nabijgelegen Natura 2000-gebied ‘Krammer-

Volkerak’ plaats. Ook tijdens de aanlegfase vinden alleen activiteiten plaats buiten de begrenzing van 

dit Natura 2000-gebied. De aangevraagde activiteiten kunnen derhalve niet leiden tot 

oppervlakteverlies. 

Hiermee is voldoende onderbouwd dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn vanwege 

oppervlakteverlies. 

 

3.2 Versnippering 

De windmolens zijn geprojecteerd tussen het Natura 2000-gebied en mogelijke (agrarische) 

foerageergebieden van aangewezen vogelsoorten. De molens staan echter niet in lijnopstelling. Ook 

is sprake van voldoende ruimte tussen de molens. Er zijn voor de vogelsoorten daarom voldoende 

mogelijkheden om tussen de molens door te vliegen of om het windpark heen te vliegen om de 

foerageergebieden te bereiken. Verbindingsroutes naar foerageergebieden blijven dus in stand. Wel 

kan er tijdens het op en neer vliegen zoals hierboven beschreven, sprake zijn van 

aanvaringsslachtoffers. Dit aspect wordt hieronder beschreven. 

Hiermee is voldoende onderbouwd dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn vanwege 

versnippering. 

 

3.3 Sterfte door aanvaring met rotorbladen  

Sterfte door aanvaring met rotorbladen kan optreden bij vogels wanneer zij te dicht bij de 

rotorbladen komen of er door geraakt worden. Sterfte kan leiden tot effecten in het licht van de 

instandhoudingsdoelstellingen met betrekking tot de populatiedynamiek en -populatie(grootte)s van 

de aangewezen vogelsoorten. 
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 Alleen de vogelsoorten die pendelen naar de polders ten zuiden en ten oosten van het windpark (om 

te foerageren) passeren met regelmaat de molens en lopen kans op aanvaringen. Voor de 

broedvogels gaat het dan om lepelaar, bruine kiekendief, zwartkopmeeuw en visdief en voor de niet 

broedvogels om aalscholver, grauwe gans, brandgans, kleine zwaan. De andere aangewezen 

vogelsoorten zijn gebiedsgebonden en maken geen gebruik van de binnendijkse agrarische gebieden. 

Zij zullen het Krammer-Volkerak niet verlaten om het binnenland in te vliegen. 

 

Broedvogels 

Initiatiefnemer heeft veldonderzoek gedaan naar vliegbewegingen van vogels door het 

projectgebied. Gebleken is dat lepelaar, bruine kiekendief en visdief in het Krammer-Volkerak niet 

ter hoogte van het windpark hun broedplaatsen hebben en niet of sporadisch door het plangebied 

vliegen. De kans op sterfte van deze soorten is verwaarloosbaar. Enkel de zwartkopmeeuw vliegt 

regelmatig door het projectgebied en loopt daarmee kans op aanvaringen. Van de 

zwartkopmeeuwen vloog 9 % op rotorhoogte. Modelberekeningen van de aantallen slachtoffers met 

het Flux-Collision Model laten zien dat van de zwartkopmeeuw minder dan 1 aanvaringsslachtoffer 

op jaarbasis valt te verwachten. Deze sterfte is als incidenteel te beschouwen. 

 

Niet-broedvogels 

Op basis van literatuurgegevens is geconcludeerd dat op jaarbasis naar schatting 60 

aanvaringsslachtoffers vallen onder vogels (15 per windmolen). Het overgrote deel van deze 

slachtoffers zal vallen onder vogels tijdens hun seizoenstrek. Bij de seizoenstrek gaat het om 

tientallen soorten, die jaarlijks migreren van en naar hun broed c.q. overwinteringsgebieden. Het is 

aannemelijk dat de meerderheid van de slachtoffers vogels op seizoenstrek betreft die geen binding 

met het nabijgelegen Natura 2000-gebied hebben. Van het totale aantal aanvaringslachtoffers die 

voor het windpark op jaarbasis wordt geschat, zal een beperkt aandeel lokaal verblijvende niet-

broedvogels betreffen. Voor de niet-broedvogels is het achterland van het plangebied weinig 

geschikt als foerageergebied, waarmee het niet aannemelijk is dat er sprake is van frequente 

voedselvluchten tussen Krammer-Volkerak en het achterland van het plangebied. Het merendeel van 

de aangewezen niet-broedvogelsoorten passeert het plangebied incidenteel. Uitzondering is de 

grauwe gans, waarvan gebleken is dat ze het plangebied tijdens dagelijkse slaaptrekvluchten 

passeren. Voor deze soort heeft initiatiefnemer een modelberekening gemaakt van het jaarlijks 

aantal aanvaringsslachtoffers met het Flux-Collision Model. De conclusie is dat het gaat om minder 

dan 1 slachtoffer per jaar.  

Hiermee is voldoende onderbouwd dat er geen significante negatieve effecten te verwachten zijn 

vanwege sterfte van vogels door aanvaring met rotorbladen. 

 

3.4 Verstoring door geluid, licht en trilling en optische verstoring 

De meest nabijgelegen windturbine komt op circa 100 meter van het Natura 2000-gebied te staan.  

Binnen de 500 meter van de windmolens bestaat het Natura 2000-gebied uit open water. Binnen het 

Krammer-Volkerak betreft dit gebied geen aantrekkelijk habitat waar grote aantallen vogels kunnen 

foerageren dan wel rusten. De verstoring van watervogels ter plaatse is naar verwachting beperkt. Er 

zijn daarnaast zeer ruime uitwijkmogelijkheden voor vogels aanwezig binnen het Natura 2000-

gebied. 

 

Hetzelfde geldt voor verstoring door trilling. 

Hiermee is voldoende onderbouwd dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn vanwege 

verstoring door geluid, licht en trilling en optische verstoring.  
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3.5 Cumulatie 

In de omgeving van het Windpark Karolinapolder zijn enkele andere recente projecten in uitvoering 

die vergund zijn in het kader van de Wnb, maar nog niet tot uitvoering zijn gebracht en die tot 

dezelfde effecten (vogelsterfte) kunnen leiden als Windpark Karolinapolder. Initiatiefnemer heeft de 

gecumuleerde sterfte als gevolg van aanvaringen in beeld gebracht. Er kon worden geconcludeerd 

dat ook in cumulatie significante effecten kunnen worden uitgesloten.  

 

3.6 Overwegingen effecten op beschermde gebieden 

Uit de aanvraag blijkt dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn die de natuurlijke kenmerken 

van de diverse beschermde gebieden kunnen aantasten. 

 

3.7 Conclusie 

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat de aangevraagde activiteit, gelet op de 

instandhoudingsdoelstellingen, niet kan leiden tot verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke 

habitats en de habitats van soorten in het Natura 2000-gebied ‘Krammer-Volkerak’ en geen 

significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.  

Wij zijn voornemens de gevraagde vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb te 

verlenen.  
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Bijlage 1: Kaart situering windmolens Windpark Karolina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


