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Verslag : Consultatie Contourennotitie RES West-Brabant 

Datum : 4 maart 2020 

Tijd : 19.30 uur 

Locatie : Gemeentehuis, Buiten de Veste 1, Steenbergen 

   

   

Aanwezig : de heer Lambers (Volkspartij), de heer Kouwen (Volkspartij) de heer Huijbregts 

(CDA), de heer Verbeek (VVD), de heer Broos (VVD), de heer Theuns (D66), de heer 

Remery (Gewoon Lokaal!), de heer Veraart (Gewoon Lokaal!), de heer Stoeldraijer 

(PvdA), de heer Van Agtmaal (Gewoon Lokaal!), de heer Hobo (Volkspartij), de heer 

Weerdenburg (CDA) 

Voorzitter : de heer Gommeren (VVD) 

   

 

Aan de gemeenteraad van Steenbergen is gevraagd om een reactie te geven op de 

Contourennotitie RES West-Brabant door de volgende vragen te behandelen: 

1. Kunt u zich op hoofdlijnen vinden in de "Keuzes van West-Brabant in de 

RES" uit de Contourennotitie?  

2. Zijn er wijzigingen en/of aanvullingen die u als raad wilt voorstellen? 

 

De aanwezigen kunnen zich op hoofdlijnen vinden in de Keuzes van West-Brabant 

in de RES  uit de Contourennotitie. 
 

De aanwezigen benoemen de volgende aandachtspunten en aanvullingen (in willekeurige volgorde): 

- De Visie Energie en Ruimte van de gemeente Steenbergen is nog niet vastgesteld. Deze Visie 

wordt in april door de raad behandeld. De inbreng van de gemeente Steenbergen in de RES 

kan pas definitief worden bepaald als de Visie Energie en Ruimte is vastgesteld.  

- De raad van de gemeente Steenbergen is het niet eens met het besluit van de provincie 

Noord-Brabant om een omgevingsvergunning te verlenen voor het windpark Karolinapolder 

te Dinteloord. De gemeente Steenbergen is dan ook in beroep gegaan tegen dit besluit. 

Conform het Coalitieakkoord 2019-2022 Aan de Slag!  staat de gemeente toe dat er langs het 
Volkerak in de Dinteloordse polders in een lijnopstelling maximaal 8 windturbines (gezien vanuit 

Dinteloord in de richting Steenbergen) met een tiphoogte lager dan 150 meter worden geplaatst. 

De realisatie van deze windturbines kan worden gecombineerd met maximaal 30 hectare 

zonnepanelen. De resterende opgave 60 ha zonnepanelen wordt eveneens ingevuld. Een andere 

variant voor de realisatie van windenergie is voor ons niet bespreekbaar. Wij gaan in deze 

bestuursperiode geen besluit nemen om nog meer windturbines te plaatsen.    
Het verzoek is om dit op te nemen in de Regionale Energiestrategie. 

- In de Contourennotitie RES West-Brabant worden een aantal concrete bijdragen van het Rijk 

benoemd die benodigd zijn voor uitvoering van de West-Brabantse strategie. Het verzoek is 

om dit aan te vullen met een pleidooi voor het laten vervallen van de verplichting van 

permanente obstakelverlichting bij windturbines met een tiphoogte hoger dan 150 meter. 

- Er dient voldoende aandacht te zijn voor de haalbaarheid en de betaalbaarheid van de 

energietransitie. Daarnaast is het van belang dat alle plannen zorgvuldig worden uitgewerkt 

en uitgevoerd.  

 

 


