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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Samenvatting
Gedeputeerde Staten vragen aan Provinciale Staten een verklaring van geen
bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning Windpark
Karolinapolder te Dinteloord, gemeente Steenbergen. Hiertoe stellen
Gedeputeerde Staten voor een aantal bijlagen bij Statenvoorstel 53/19A te
vervangen door aangepaste bijlagen. Bij het Statenvoorstel zitten documenten
die van de gemeente Steenbergen zijn overgenomen. In het tijdspad tussen het
toesturen van dit Statenvoorstel en heden, zijn deze documenten op een aantal
punten aangevuld. Het betreffen:
 Bijlage 7 (invulling sociale randvoorwaarden) bij Statenvoorstel 53/19A
wordt vervangen door Gewijzigde bijlage 7 (overeenkomst sociale
randvoorwaarden) bij deze Nota van Wijziging;
 Bijlage 8 (Concept Nota van Zienswijzen) bij Statenvoorstel 53/19A
wordt vervangen door Gewijzigde bijlage 8 (Nota van Zienswijzen) bij
deze Nota van Wijziging;
 Bijlage 5 (Concept Omgevingsvergunning) bij Statenvoorstel 53/19A
wordt vervangen door Gewijzigde bijlage 5
(beschikking/omgevingsvergunning) bij deze Nota van Wijziging;
Het voorstel
Het voorstel blijft ongewijzigd.

Aanleiding
In Statenvoorstel 53/19A wordt voorgesteld dat uw Staten besluiten dat het
Windpark Karolinapolder van ‘provinciaal belang’ is en dat u een verklaring van
geen bedenkingen afgeeft. Ten tijde van ons besluit op 10 september 2019,
konden wij alleen beschikken over documenten zoals die tot 13 maart 2019 door
de gemeente Steenbergen in procedure waren gebracht. Deze hebben wij in
eerste instantie bij het Statenvoorstel gevoegd om u de gelegenheid te geven u
van verschillende zaken op de hoogte te stellen. Intussen heeft ons college het
complete dossier van de gemeente Steenbergen ontvangen en hebben wij
stukken inhoudelijk verder aangepast, aangescherpt en verduidelijkt.
Bevoegdheid
De bevoegdheid om een verklaring van geen bedenkingen af te geven ligt op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bij Provinciale Staten.
Doel
Met het voorstel om een aantal bijlagen, opgesteld door de gemeente
Steenbergen, uit Statenvoorstel 53/19A te vervangen door bijlagen die door ons
college zijn opgesteld, stellen wij u de informatie beschikbaar op basis waarvan u
een besluit kunt nemen over de door ons gevraagde verklaring van geen
bedenkingen. Het besluit zoals verwoord in Statenbesluit 53/19B verandert
hiermee niet.
Argumenten
1. De overeenkomst sociale randvoorwaarden geeft onder andere invulling aan
de bepaling uit de Verordening ruimte dat bij windprojecten sprake moet zijn
van maatschappelijke meerwaarde en dat een bijdrage moet worden geleverd
aan ‘kwaliteitsverbetering landschap.
Met de voorliggende overeenkomst sociale randvoorwaarden is
voortgebouwd op het pakket aan sociale randvoorwaarden dat, op verzoek
van de gemeente Steenbergen en als invulling van een door de
gemeenteraad aangenomen motie m.b.t. sociale randvoorwaarden, reeds
door een groep van bewoners van Dinteloord met innogy als ontwikkelende
partij is overeengekomen. Dit pakket aan sociale randvoorwaarden was reeds
1 van de eerder toegestuurde bijlagen bij het Statenvoorstel 53/19A. De
afspraken zijn op een aantal punten verder aangescherpt, verduidelijkt en op
een aantal punten zijn bovenwettelijke maatregelen afgesproken die
gunstiger uitpakken voor direct omwonenden. Wij hebben hierbij deels
gebruik gemaakt van onze ervaringen rondom de A16.
2.

De ingediende zienswijzen zijn door ons opnieuw van een antwoord voorzien.
De beantwoording van de zienswijzen is aangepast en opgesteld vanuit de
geldende provinciale en wettelijke regels en kaders.
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3.

De omgevingsvergunning is op een aantal punten aangepast.

8 oktober 2019
Documentnummer

Een aantal aanpassingen in de omgevingsvergunning is onder andere
gebeurd op basis van de overeenkomst sociale randvoorwaarden. Hierbij is
onder meer de bandbreedte in maximale hoogte teruggebracht van 180 –
234 m naar 180 – 215 m.

Kanttekeningen
1. Bewoners van Dinteloord zijn betrokken bij het opstellen van het pakket aan
sociale randvoorwaarden.
Op verzoek van de gemeente Steenbergen heeft een groep van bewoners uit
en rondom Dinteloord met innogy gesprekken gevoerd over de invulling van
sociale randvoorwaarden. De kerngroep bestond zowel uit inwoners van de
kern als inwoners die in de directe nabijheid van de beoogde windturbines
komen te wonen.
2.

Indieners van zienswijzen worden geconfronteerd met een ander bevoegd
gezag die de beantwoording overneemt.
Indieners van zienswijzen zijn door ons op de hoogte gesteld dat wij de
beantwoording van de zienswijzen hebben overgenomen. Wij hebben hen
aangeboden om desgewenst telefonisch of mondeling een toelichting te
geven op het door ons genomen besluit.

Financiën
N.v.t.

Europese en internationale zaken
N.v.t.

Planning
Er is urgentie om direct na beraadslaging in uw staten op 25 oktober het besluit
te nemen tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. Vanwege de
openstelling voor de SDE subsidie moeten wij uiterlijk op 29 oktober 2019 het
besluit nemen over de omgevingsvergunning.
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Bijlagen
1. Gewijzigde bijlage 7: Publieksversie overeenkomst sociale
randvoorwaarden.
2. Gewijzigde bijlage 8: Nota van Zienswijzen.
3. Gewijzigde bijlage 5: Omgevingsvergunning.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Auteurs: de heer E. Kugel, ekugel@brabant.nl, (073) 680 87 04
Mevrouw F. Grube, fgrube@brabant.nl, (073) 680 82 09
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