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Steenbergen, 5 augustus 2021

Artikel 40 vragen over de tussenuitspraak vai 
de Raad van State van 30 juni 2021 over 
Windpark Delfzijl en de relatie met de 
beroepsprocedure tegen Windpark 
Karolinapolder

Geachte heer Lambers,

Op 5 juli 2021 hebben wij uw artikel 40 vragen van 1 juli 2021 over de tussenuitspraak 
van de Raad van State van 30 juni 2021 over de normen uit het Activiteitenbesluit en 
de Activiteitenregeling voor windturbines ontvangen. De Raad van State heeft 
uitgesproken dat voor de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid die 
in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines op grond van het 
Europese recht een beoordeling moet worden gemaakt van de gevolgen voor het 
milieu. De regering zal nu zo'n milieubeoordeling moeten maken. Tot die tijd mogen 
deze algemene normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet 
worden gebruikt voor windturbineparken. Naar aanleiding van deze tussenuitspraak 
over Windpark Delfzijl heeft u een aantal vragen gesteld.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen ons 
antwoord daarop.

1. Is het college met de Volkspartij van mening dat deze uitspraak niet alleen 
gevolgen heeft voor het park in de provincie Groningen maar ook direct voor 
het beoogde plan Karolinapolder te Dinteloord in de gemeente Steenbergen?

Ons antwoord: Meerdere partijen hebben beroep ingesteld tegen Windpark 
Karolinapolder. Dit onderwerp is ook een onderdeel van de ingestelde 
beroepen tegen Windpark Karolinapolder.

2. Zal het college in de contacten met het provinciebestuur vasthouden aan het 
standpunt van de gemeenteraad van Steenbergen en geen medewerking 
verlenen bij het opstellen van bestemmingsplannen en de omgevingsvisie 
waardoor wordt voorkomen dat windmolens in de gemeente kunnen worden 
opgericht?
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Ons antwoord: ja, het college voert het raadsakkoord en het beleid uit de 
Structuurvisie energie en ruimte uit.

3. Welke onderzoeken verwacht uw college van de rijksoverheid en het 
provinciebestuur bij het onderzoek naar de milieueffecten van de oprichting 
van windturbines welke hoger zijn dan die nu geplaatst zijn?

Ons antwoord: Het is aan de bevoegde gezagen om op een adequate manier, 
waarbij er werkelijk oog is voor een goede ruimtelijke ordening, rekening te 
houden met de tussenuitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021. Dit 
onderwerp zal in de beroepsprocedure tegen Windpark Karolinapolder ook 
nog inhoudelijk aan bod komen.

4. Wat is de aard van zienswijzen en overige inbreng van het college indien 
daarom wordt gevraagd door rijk en/ of provincie?

Ons antwoord: Zie het antwoord op vraag 3. De ínhoud van eventuele 
zienswijzen en overige inbreng moet worden afgestemd op de nog lopende 
beroepsprocedure tegen Windpark Karolinapolder.

5. Is uw college bereid om eventuele zienswijzen en overige inbreng voor 
inzending aan rijk en provincie voor instemming voor te leggen aan de 
gemeenteraad?

Ons antwoord: Ja, mits de termijnen voor het indienen van zienswijzen en 
overige inbreng en de beroepsprocedure tegen Windpark Karolinapolder dit 
toelaten. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders 
streven hetzelfde doel na. Wij willen met elkaar de realisatie van Windpark 
Karolinapolder voorkomen.
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