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Geachte heer Tampoebolon, VERZONDEN 0 6 MEI 2019^

In uw brief van 22 april 2019 heeft de Stichting Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland 
een aantal vragen gesteld over het onderwerp windturbines.

Vraag 1:

Wij hebben informatie gekregen van bewoners in het buitengebied in de omgeving 
van de Boompjesdijk waaruit blijft dat agrariërs in de westelijke polders benaderd 
worden door een adviesbureau op het gebied van vastgoed.
Dit bureau biedt aan om met deze agrariërs te overleggen over hun bereidheid om 
hun land ter beschikking te stellen voor het plaatsen van windturbines. Het gaat hier 
met name om locaties bij het Volkerak.
De dorpsraad vraagt zich af of dit initiatief bij het gemeentebestuur bekend is.

Antwoord vraag 1:

Het bovenstaande initiatief is niet bekend bij ons. In de raadsmededeling van 16 april 
2019 (kenmerk BM1901592) hebben wij u wel geïnformeerd over Windpark 
Karolinapolder. In deze raadsmededeling is aangegeven dat twee verschillende 
partijen zich hebben gemeld voor de uitwerking van een alternatief plan voor 
Windpark Karolinapolder.

Vraag 2:

Verder vragen wij ons af hoe dit zich verhoudt tot het beleid dat de gemeenteraad 
heeft vastgesteld in de gemeentelijke structuurvisie van 2012 om de plaatsing van 
windturbines niet toe te staan in de Anna- en Drievriendenpolder. Dit beleid is 
bovendien bevestigd in een brief van het gemeentebestuur aan het Ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie d.d. 12 oktober 2012 in verband met de 
rijkscoördinatieregeling.
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Antwoord vraag 2:
De plaatsing van windturbines in de Anna- en Drievriendenpolder past niet binnen de 
nu geldende structuurvisie. Om als Steenbergen te kunnen voldoen aan het nationale 
klimaatbeleid voor 2030, zal het wel nodig zijn om te zijner tijd de structuurvisie aan te 
gaan passen.

Hoogachtend, ļ
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
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