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WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp
Op 29 oktober 2019 hebben wij de door RWE Windpower Netherlands B.V. aangevraagde 
omgevingsvergunning voor bouwen, uitvoeren van een werk, handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening en het verrichten van een andere activiteit met invloed op de 
fysieke leefomgeving (OBM m.e.r.-beoordeling) verleend. De omgevingsvergunning, met 
kenmerk 4587379, ziet toe op het oprichten van 4 windturbines kadastraal bekend 
gemeente Dinteloord, sectie A, perceelnummers 417, 700, 701 en 737.

De omgevingsvergunning heeft van 11 november tot en met 23 december 2019 ter 
inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn beroepen ingediend tegen de 
omgevingsvergunning welke aanleiding geven om de omgevingsvergunning van 29 
oktober 2019 te wijzigen. Dit wijzigingsbesluit wordt op grond van artikel 6:19 Awb 
onderdeel van de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State.

Besluit
Wij besluiten de omgevingsvergunning van 29 oktober 2019 als volgt te wijzigen:

» De voorschriften in het hoofdstuk 'Handelen in strijd met de regels ruimtelijke 
ordening' aan te vullen met de volgende voorschriften:

2.1.8 Geluidhinder
1. Het geluidsniveau op de gevel van gevoelige gebouwen en op de grens van 

gevoelige terreinen veroorzaakt door windturbines tezamen, mag niet meer 
bedragen dan 47 dB Lden en 41 dB Lnight.

2. De volgende gegevens worden geregistreerd en gedurende vijf kalenderjaren na 
dagtekening bewaard en ter inzage gehouden:

a. De emissieterm LĒ, bedoeld als onderdeel 3.4.1 van bijlage 'Reken- en 
meetvoorschriften windturbines' van de Activiteitenregeling 
milieubeheer, gebaseerd op de effectieve werking gedurende het 
afgelopen kalenderjaar, en

b. De voor de duur van een handhavingsmeting als bedoeld in paragraaf 
2.6 van bijlage 'Reken- en meetvoorschrift windturbines' van de 
Activiteitenregeling milieubeheer, benodigde gegevens ter bepaling van 
de windsnelheid op ashoogte.

2.1.9 Lichtschittering
Alvorens een windturbine voor energieproductie in gebruik genomen en 
gehouden mag worden, dient deze ten behoeve van het voorkomen of beperken 
van lichtschittering voorzien te zijn van niet reflecterende materialen of 
coatinglagen op de betreffende onderdelen, waarbij het meten van 
reflectiewaarden plaatsvindt overeenkomstig NEN-EN-ISO 2813 of een daaraan 
ten minste gelijkwaardige meetmethode.
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2.1.10 Beperking veiligheidsrisico's
1. Een windturbine wordt stilgezet als er een kwetsbaar object wordt gerealiseerd 

binnen de 10-6 contour dan wel een kwetsbaar object of een beperkt kwetsbaar 
object binnen de 10-5 contour.

2. Een windturbine wordt ten minste eenmaal per kalenderjaar beoordeeld op de 
noodzakelijke beveiligingen, onderhoud en reparaties door een deskundige op het 
gebied van windturbines.

3. Indien wordt geconstateerd of indien het redelijk vermoeden bestaat dat een 
onderdeel of onderdelen van de windturbine een gebrek bezitten, waardoor de 
veiligheid voor de omgeving in het geding is, wordt de windturbine onmiddellijk 
buiten bedrijf gesteld en het bevoegd gezag daaromtrent geïnformeerd. De 
windturbine wordt eerst weer in bedrijf genomen nadat alle gebreken zijn 
hersteld.

4. Indien een windturbine als gevolg van het in werking treden van een beveiliging 
buiten bedrijf is gesteld, wordt deze pas weer in werking gesteld nadat de oorzaak 
van het buiten werking stellen is opgeheven.

5. Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone 
voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken 
van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich 
voordoen en de gevolgen hiervan, voldoet een windturbine aan de 
veiligheidseisen opgenomen in:

a. IMEN-EN-IEC 61400-1;
b. IMEN-EN-IEC 61400-2;
c. NEN-EN-IEC 61400-3.

Hieraan wordt voldaan indien voor de windturbine een certificaat is afgegeven 
door een certificerende instantie waaruit blijkt dat de windturbine voldoet aan 
deze regels. De certificerende instantie is geaccrediteerd voor het afgeven van 
certificaten, overeenkomstig de normen bedoeld in het eerste lid bij de Raad voor 
Accreditatie of bij een accrediterende instantie die erkend is door een andere 
staat, aangesloten bij de Multilateral Agreement on European Accreditation of 
Certification.

Rechtsmiddelen
Het wijzigingsbesluit ligt vanaf 28 juni 2021 tot en met 9 augustus 2021 digitaal en op 
papier ter inzage. Vanaf het moment van ter inzagelegging is het wijzigingsbesluit te 
bekijken op de internetsite
https://www.brabant.nl/onderwerDen/eneraie/elektriciteit/windDark-karolinaoolder en via
de Staatscourant. Op werkdagen kunnen de stukken van de omgevingsvergunning 
worden ingezien bij de gemeente Steenbergen op de daar gebruikelijke openingstijden. 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw H. Christophe, tel.
073 680 87 22 van de provincie Noord-Brabant.

Belanghebbenden kunnen tot en met 9 augustus 2021 beroep instellen tegen het 
wijzigingsbesluit. Belanghebbenden die beroep willen instellen tegen het wijzigingsbesluit 
kunnen, binnen de genoemde termijn, beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019,2500 EA, Den Haag. Het beroep kan 
alleen worden gericht tegen de ínhoud van het wijzigingsbesluit.
Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u 
beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum.
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Indien belanghebbenden die reeds beroep hebben ingesteld tegen de 
omgevingsvergunning van 29 oktober 2019 en het wijzigingsbesluit niet aan het beroep 
tegemoet komt, dan wordt het beroep op grond van artikel 6:19 Awb geacht onderwerp 
te zijn van het door de belanghebbende ingestelde beroep tegen de omgevingsvergunning 
van 29 oktober 2019. Dit betekent dat door hen niet opnieuw beroep hoeft te worden 
ingesteld tegen dit wijzigingsbesluit. Het wijzigingsbesluit zal onverwijld ter beschikking 
worden gesteld aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek 
moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
Raad van State, Postbus 20019, 2500EA Den Haag. Aan deze procedure is het kenmerk 
4662546 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Crisis- en herstelwet
Omdat Windpark Karolinapolder een project betreft als bedoeld in het eerste lid van 
artikel 9b van de Elektriciteitswet, is op grond van artikel 1.1, eerste lid, onder a in 
samenhang met categorie 1.1 van bijlage I van de Crisis- en herstelwet, de Crisis- en 
herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat:

» de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, na afloop van de 
beroepstermijn, een termijn van 6 maanden heeft voor het doen van een 
uitspraak op een beroep;

« dat het beroepschrift meteen de gronden van beroep moet bevatten. Het indienen 
van een pro-forma beroepschrift of het aanvullen na afloop van de beroepstermijn 
is niet mogelijk.
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PROCEDURELE ASPECTEN

1. Aanleiding
Op 29 oktober 2019 hebben wij de door RWE Windpower Netherlands B.V. aangevraagde 
omgevingsvergunning voor bouwen, uitvoeren van een werk, handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening en het verrichten van een andere activiteit met invloed op de 
fysieke leefomgeving (OBM m.e.r.-beoordeling) verleend. De omgevingsvergunning, met 
kenmerk 4587379, ziet toe op het oprichten van 4 windturbines kadastraal bekend 
gemeente Dinteloord, sectie A, perceelnummers 417, 700, 701 en 737.

De omgevingsvergunning heeft van 11 november tot en met 23 december 2019 ter 
inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn beroepen ingediend tegen de 
omgevingsvergunning welke aanleiding geven om de omgevingsvergunning van 29 
oktober 2019 te wijzigen. Dit wijzigingsbesluit wordt op grond van artikel 6:19 Awb 
onderdeel van de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State.
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INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. Herstel gebrek
Naar aanleiding van ingediende beroepsgronden over het arrest van het Hof van Justitie 
van 25 juni 2020, C-24/19, ECLI:EU:C:2020:503 (hierna: het arrest Nevele) hebben wij 
besloten om de omgevingsvergunning van 29 oktober 2019 te wijzigen. De wijziging 
wordt hierna toegelicht.

Voorschriften
In de beroepsprocedure over de omgevingsvergunning van 29 oktober 2019 is 
aangevoerd dat de omgevingsvergunning niet in stand kan blijven omdat, gelet op het 
arrest Nevele, voor paragraaf 3.2.3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: 
Activiteitenbesluit) en/of paragraaf 3.2.3 van de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: 
Activiteitenregeling) een plan-MER had moeten worden gemaakt.

In paragraaf 3.2.3 van het Activiteitenbesluit en/of paragraaf 3.2.3 van de 
Activiteitenregeling, zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot het in werking 
hebben van windturbines. Deze voorschriften zijn van toepassing op een windturbine of 
een combinatie van windturbines en hebben betrekking op het voorkomen van 
geluidhinder, plaatsgebonden risico, slagschaduw en lichtschittering.

Het wijzigingsbesluit verbindt extra voorschriften aan de omgevingsvergunning voor het 
afwijken van het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub c jo. artikel 2.12 
Wabo. Op grond van artikel 2.22 lid 2 Wabo worden aan een omgevingsvergunning 
voorschriften verbonden die nodig zijn met het oog op het belang dat voor de betrokken 
activiteit is aangegeven. Voor deze omgevingsvergunning is dat het belang van de goede 
ruimtelijke ordening. De vraag of sprake is van een goed woon- en leefklimaat maakt 
onderdeel uit van de beoordeling of een activiteit in overeenstemming is met een goede 
ruimtelijke ordening.

Voor de invulling van een goede ruimtelijke ordening kan aansluiting gezocht worden bij 
het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Gelet hierop worden in het belang van 
de goede ruimtelijke ordening voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de 
Activiteitenregeling aan de omgevingsvergunning verbonden. Op die manier wordt 
gewaarborgd dat de windturbines worden gereguleerd en bestaat, ook als blijkt dat het 
Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling buiten toepassing moet blijven vanwege 
voornoemd arrest, een mogelijkheid om handhavend op te treden.

Het wijzigingsbesluit voegt enkel de materiële normen uit het Activiteitenbesluit en de 
Activiteitenregeling toe. Het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling bevat ook 
procedurele normen voor windturbines (bijv. het Reken- en meetvoorschrift). Wij gaan er 
vooralsnog vanuit dat deze procedurele normen niet worden geraakt door een uitspraak 
van de Raad van State naar aanleiding van het arrest Nevele en dat deze procedurele 
normen dus onverkort zullen blijven gelden.

De materiële aanvaardbaarheid van de voorschriften voor windpark Karolinapolder volgt 
ten eerste uit eerdere uitspraken van de Raad van State over de aanvaardbaarheid van 
de normstelling uit het Activiteitenbesluit en de -regeling. Deze uitspraken zijn ook van
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toepassing en bruikbaar voor de onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de 
normstelling in de omgevingsvergunning1. Het eventuele procedurele gebrek, namelijk 
dat geen plan-MER is uitgevoerd voor het Activiteitenbesluit en de -regeling, doet de 
materiële juistheid en bruikbaarheid van de normen niet vervallen. Los daarvan heeft LBP 
Sight de aanvaardbaarheid van de voorschriften concreet voor windpark Karolinapolder 
nader onderbouwd (zie bijlage).

De voorschriften worden toegevoegd aan het hoofdstuk 'Handelen in strijd met de regels 
ruimtelijke ordening' en luiden als volgt:

2.1.8 Geluidhinder
1. Het geluidsniveau op de gevel van gevoelige gebouwen en op de grens van 

gevoelige terreinen veroorzaakt door de windturbines tezamen, mag niet meer 
bedragen dan 47 dB Lden en 41 dB Lnight."

2. De volgende gegevens worden geregistreerd en gedurende vijf kalenderjaren na 
dagtekening bewaard en ter inzage gehouden".

a. De emissieterm Le, bedoeld in onderdeel 3.4.1 van bijlage 'Reken- en 
meetvoorschriften windturbines' van de Activiteitenregeling milieubeheer, 
gebaseerd op de effectieve werking gedurende het afgelopen 
kalenderjaar, en

b. De voor de duur van een handhavingsmeting als bedoeld in paragraaf 2.6 
van bijlage 'Reken- en meetvoorschrift windturbines' van de 
Activiteitenregeling milieubeheer, benodigde gegevens ter bepaling van 
de windsnelheid op ashoogte.

2.1.9 Lichtschittering
Alvorens een windturbine voor energieproductie in gebruik genomen en gehouden 
mag worden, dient deze ten behoeve van het voorkomen of beperken van 
lichtschittering voorzien te zijn van niet reflecterende materialen of coatinglagen 
op de betreffende onderdelen, waarbij het meten van reftectiewaarden plaatsvindt 
overeenkomstig NEN-EN-ISO 2813 of een daaraan ten minste gelijkwaardige 
meetmethode.

2.1.10 Beperking veiligheidsrisico's
1. Een windturbine wordt stilgezet als er een kwetsbaar object wordt gerealiseerd binnen 

de 10-6 contour dan wel een kwetsbaar object of een beperkt kwetsbaar object 
binnen de 10-5 contour.

2. Een windturbine wordt ten minste eenmaal per kalenderjaar beoordeeld op de 
noodzakelijke beveiligingen, onderhoud en reparaties door een deskundige op het 
gebied van windturbines.

1 Zie bijvoorbeeld AbRvS 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:616, AbRvS 2 oktober 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:3322, r.o. 30 en AbRvS 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:289 r.o. 13.
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3. Indien wordt geconstateerd of indien het redelijk vermoeden bestaat dat een 
onderdeel of onderdelen van de windturbine een gebrek bezitten, waardoor de 
veiligheid voor de omgeving in het geding is, wordt de windturbine onmiddellijk buiten 
bedrijf gesteld en het bevoegd gezag daaromtrent geïnformeerd. De windturbine 
wordt eerst weer in bedrijf genomen nadat alle gebreken zijn hersteld.

4. Indien een windturbine als gevolg van het in werking treden van een beveiliging 
buiten bedrijf is gesteld, wordt deze pas weer in werking gesteld nadat de oorzaak 
van het buiten werking stellen is opgeheven.

5. Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone 
voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van 
de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en 
de gevolgen hiervan, voldoet een windturbine aan de veiligheidseisen opgenomen in:

a. NEN-EN-IEC 61400-1;
b. NEN-EN-IEC 61400-2;
c. NEN-EN-IEC 61400-3.

Hieraan wordt voldaan indien voor de windturbine een certificaat is afgegeven door een 
certificerende instantie waaruit blijkt dat de windturbine voldoet aan deze regels. De 
certificerende instantie is geaccrediteerd voor het afgeven van certificaten, 
overeenkomstig de normen bedoeld in het eerste lid bij de Raad voor Accreditatie of bij 
een accrediterende instantie die erkend is door een andere staat, aangesloten bij de 
Multilateral Agreement on European Accreditation of Certification.

Conclusie
Gezien het voorgaande hebben wij het noodzakelijk geacht om een wijzigingsbesluit te 
nemen waarin voorschriften worden toegevoegd aan de omgevingsvergunning van 29 
oktober 2019.

Bijlage:
Onderbouwing toe te voegen voorschriften
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