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Onderwerp
Beroep inzake windpark Karolinapolder

Steenbergen; 26 januari 2021

Aan de Raad,

Middels een raadsmededeling van 17 december 2019 (kenmerk BM1905657) hebben wij u 
geïnformeerd over het door de gemeente ingestelde beroep tegen het besluit van gedeputeerde 
staten van de provincie Noord-Brabant van 29 oktober 2019 om de door innogy aangevraagde 
omgevingsvergunning voor het oprichten van vier windturbines in de Karolinapolder te verlenen. 
Het voeren van de beroepsprocedure hebben wij uitbesteed aan de specialisten van AKD.

Op 22 december 2020 heeft de Raad van State een brief verstuurd. Hierin is aangegeven dat de 
Raad van State zich eerst gaat buigen over het Nevele-arrest. Hiervoor wordt in de eerste helft 
van 2021 een zitting gepland. Deze zitting gaat enkel over de gedachtewisseling over het Nevele- 
arrest. De andere aangevoerde beroepsgronden komen dan niet aan de orde. Voor de 
behandeling daarvan zullen zittingen worden gepland op latere tijdstippen.

Bij de gedachtewisseling in de eerste helft van 2021 zal het gaan over de vraag of het arrest 
Nevele met zich meebrengt dat voor het Activiteitenbesluit en/of de Activiteitenregeling een MER 
had moeten worden gemaakt op grond van de SBM-richtlijn.

De Raad van State heeft de betrokken partijen gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden 
voor 31 januari 2021.

Namens ons stuurt AKD een reactie in en worden de gestelde vragen beantwoord. De gemeente 
neemt het standpunt in dat er inderdaad een milieubeoordeling gemaakt had moeten worden 
voor het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling (hierbij wordt er onder andere ingegaan op 
de onderwerpen slagschaduw, lichtschittering, geluid en externe veiligheid) en dat het besluit van 
gedeputeerde staten voor het oprichten van vier windturbines in de Karolinapolder niet in stand 
kan blijven.

Nu de Raad van State zich eerst gaat buigen over het Nevele-arrest, is het nog onbekend
wanneer de ingestelde beroepen tegen het windpark verder inhoudelijk worden beoordeeld.
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