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Geachte heer Boorsma, VERZONDEN 3 1 JAN. 2018,

In uw brief van 22 januari 2018 heeft u de aanmeldingsnotitie m.e.r. beoordeling 
windpark Karolinapolder ingediend. In deze brief treft u ons besluit aan.

Besluit
Wij besluiten, gelet op de bepalingen in de Wet milieubeheer en het Besluit 
milieueffectrapportage, dat voor de aanvraag voor een vergunning in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de opschaling van de windturbines 
aan de Karolinadijk te Dinteloord, innogy Windpower Netherlands geen 
Milieueffectrapport hoeft op te stellen.

Inleiding
innogy Windpower Netherlands, hierna initiatiefnemer, is voornemens om de 
bestaande windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord op te schalen, zodat de vier 
bestaande windturbines worden vervangen door vier nieuwe windturbines waarbij de 
duurzame opwekcapaciteit wordt vergroot. Ten behoeve van deze opschaling bent u 
voornemens om een aanvraag in te dienen voor:

een omgevingsvergunning bouwen op grond van artikel 2.1, lid 1 sub a van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo); 
een omgevingsvergunning handelen in strijd met de regels ruimtelijke 
ordening op grond van artikel 2.1, lid 1 sub c van de Wabo; 
het oprichten van een inrichting (Beperkte milieutoets) (artikel 2.1, lid 1, 
aanhef en onderdeel i Wabo, juncto Besluit omgevingsrecht, artikel 2.2a, lid 1, 
aanhef en onderdeel a, juncto Wet milieubeheer artikel 7.2, lid 1, aanhef en 
onderdeel b).

M.e.r.-beoordelingsplicht
In het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) 1994 zijn in de bijlage, onderdeel D, 
activiteiten opgenomen, waarbij op grond van artikel 7.2, vierde lid van de Wet 
milieubeheer een beslissing moet worden genomen of bij de voorbereiding van het 
betrokken besluit voor die activiteit(en), vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die 
zij voor het milieu kan hebben, een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. 
Bij de beslissing omtrent het vorenstaande houdt het bevoegd gezag op grond van 
artikel 7.17, 3e lid van de Wet milieubeheer rekening met de in Bijlage III bij de EEG- 
richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven criteria.
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De opschaling van windpark Karolinadijk valt onder de activiteit "oprichting, wijziging 
of uitbreiding van een windturbinepark" (categorie 22.2 van onderdeel D van de bijlage 
bij het Besluit milieueffectrapportage). De drempelwaarde in de D-lijst voor deze 
activiteit is een gezamenlijk vermogen van meer dan 15 MW of meer dan 10 
windturbines. De voorgenomen activiteit overschrijdt de drempelwaarde van 15 MW.
Dit betekent dat moet worden beoordeeld of bij de voorbereiding van een besluit op de 
aanvraag voor de omgevingsvergunning, vanwege mogelijke belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu, een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld.

Hiervoor heeft de initiatiefnemer in een brief van 22 januari 2018 een aanmeldingsnotitie 
aangeleverd, inclusief diverse bijlagen. Wij hebben deze gegevens beoordeeld en 
voldoende bevonden om te beoordelen of sprake is van zodanige bijzondere 
omstandigheden dat een milieueffectrapportage noodzakelijk is. Deze beoordeling is 
hierna uitgewerkt.

Overwegingen ten aanzien van de activiteit
Bij de beoordeling of er sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 
moet het bevoegd gezag rekening houden met de criteria opgenomen in bijlage III van de 
Europese m.e.r.-richtlijn 2014/52/EG. Hierbij gaat het over:
A. de kenmerken van het project;
B. de plaats van het project;
C. de kenmerken van de potentiële effecten.
Een nadere onderbouwing treft u hieronder aan.

A. De kenmerken van het project
De om vang van het project
De voorgenomen activiteiten betreffen de bouw, aanleg en inwerking hebben van het 
windpark inclusief de daarbij behorende infrastructuur (hoofdzakelijk de bouwwegen, 
opstelplaatsen en kabels die windturbines onderling en met het openbare net ondergronds 
verbinden) en aansluitend de verdere exploitatie hiervan.
Windpark Karolinapolder is een bestaand windpark nabij Dinteloord. De 4 windturbines 
worden vervangen door 4 grotere windturbines. De bestaande turbines hebben een 
ashoogte van 55 meter, een rotordiameter van 52 meter en tiphoogte van 81 meter. De 
afmetingen van het de 4 nieuwe windturbines staan nog niet vast. Voorzien is dat er een 
windturbinetype gerealiseerd wordt met een vermogen van minimaal 3 MW, met een 
ashoogte van minimaal 122 en maximaal 166 meter, een rotordiameter van minimaal 117 
meter en maximaal 136 meter en een tiphoogte van minimaal 180 en maximaal 234 meter.

De cumulatie met andere projecten
Er zijn geen andere plannen en/of projecten in de directe omgeving in ontwikkeling 
waarmee de gevolgen van dit project zouden kunnen cumuleren. Voor de opschaling van 
het windpark Piet de Wit aan de overzijde het Volkerak wordt op dit moment een MER 
opgesteld. Over de opschaling van dit windpark is nog geen officieel besluit genomen 
waardoor het nog niet voldoende concreet is om rekening mee te houden. Wel zijn er 
verschillende bestaande windparken in de omgeving aanwezig. Door de geringe 
milieueffecten van de opwaardering zijn geen cumulatieve effecten te verwachten met de 
bestaande windparken.

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen
Het windpark maakt alleen gebruik van wind als natuurlijke hulpbron.
Windturbines leveren stroom zonder uitstoot van broeikasgassen. Fossiele brandstoffen 
worden uitgespaard. Enkel ten behoeve van de aanlegfase worden fossiele brandstoffen 
gebruikt. Aan het einde van de levensfase wordt het schroot hergebruikt.

De productie van afvalstoffen
Het windpark levert net zoals in de bestaande situatie, behalve in beperkte mate 
afgewerkte olie uit de draaiende systemen, geen afvalstoffen op. Afgewerkte olie wordt 
afgevoerd bij onderhoud.

Verontreiniging en hinder
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De opschaling leidt niet tot verontreiniging. In potentie kan de wijziging van een windpark 
wel leiden tot hinder voor de directe omgeving vanwege slagschaduw en de emissie van 
geluid. Onder de kenmerken van de potentiële effecten wordt hier nader op ingegaan.

Risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikelijke stoffen of technologieën 
In het Activiteitenbesluit zijn strikte veiligheidseisen voor windturbines opgenomen die zijn 
vastgelegd in NEN normen. Het risico op falen wordt daarmee tot een minimum beperkt. Er 
blijft echter een kleine kans op falen bestaan waar rekening mee moet worden gehouden. 
Hier wordt onder kenmerken van de potentiële effecten nader op ingegaan.

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de aard en de omvang van de activiteiten gangbaar zijn 
voor een windpark én dat de daaruit voortvloeiende milieueffecten én hinder zich goed 
laten identificeren. Er is met betrekking tot de kenmerken van het project dan ook geen 
sprake van bijzondere omstandigheden die noodzaken tot het opstellen van een 
milieueffectrapportage.

B. De plaats van het project
Het bestaande grondgebruik in het gebied wijzigt niet: het is al in gebruik door een 
windpark en agrarische activiteiten. Doordat er relatief weinig woningen in de directe 
nabijheid van het geplande windpark liggen is de hinder als gevolg van de windturbines in 
verhouding gering. In de nabijheid van het plangebied bevinden zich Natura - 2000 
gebieden en het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Significant negatieve effecten op het 
behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van nabijgelegen Natura 2000-gebieden 
kunnen worden uitgesloten. Ook zijn er geen negatieve effecten op het NNB te 
verwachten. In de vervolgonderzoeken wordt dit getoetst/geborgd.

Conclusie
Op basis van het bovenstaande concluderen wij dat voor wat betreft de plaats van het 
project geen bijzondere omstandigheden zijn aan te wijzen die een milieueffectrapportage 
rechtvaardigen.

C. De kenmerken van de potentiële effecten
De belangrijkste effecten van de opschaling van het windpark op het milieu hebben 
betrekking op:

Geluid
Ten behoeve van de aanmeldingsnotitie is een akoestisch onderzoek uitgevoerd.
Het windpark valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Conform dit besluit geldt een 
jaargemiddelde grenswaarde van 47 dB Iden en 41 dB Lnight ter plaatse van woningen 
van derden (artikel 3.14a lid 1). In het akoestisch onderzoek is de geluidbelasting bepaald 
van de vier beoogde opstellingsvarianten. Hierbij is uitgegaan van een worstcase turbine 
met het hoogste bronvermogen.
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat, er ten opzichte van het bestaande windpark sprake 
is van een verandering van de geluidcontour. De geluidcontour wordt groter. Ter plaatse 
van woningen van derden, kan voor alle opstellingsvarianten worden voldaan aan de 
grenswaarden van Lden 47 dB Lden en 41 dB Lnight uit het Activiteitenbesluit.
Afhankelijk van de uiteindelijke te kiezen opstellingsvariant en windturbinetype moeten er 
mogelijk mitigerende maatregelen getroffen worden.

Slagschaduw
Effecten door slagschaduw treden alleen op in de gebruiksfase. Slagschaduw betreft de 
lichtflikkeringen die optreden vanwege de passerende schaduw veroorzaakt door de 
draaiende rotorbladen van een windturbine. Deze lichtflikkeringen treden op als vanaf de 
ontvanger gezien de rotorbladen van een windturbine de zonnestralen onderbreken. Op 
basis van het Activiteitenbesluit is het een vereiste om de slagschaduw op woningen te 
onderzoeken.
Ten behoeve van de aanmeldingsnotitie zijn slagschaduwberekeningen uitgevoerd.
Voor deze berekeningen is de windturbine gebruikt met de grootste rotordiameter en de 
hoogste ashoogte. Om te onderzoeken of voldaan wordt aan de slagschaduwnorm is in de 
berekening allereerst de verwachte 6 uur slagschaduwcontour (~17x21 minuten) van de
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vier opstellingsvarianten bepaald. Ook is de 6 uur slagschaduwcontour van de bestaande 
situatie bepaald. Ter plaatse van de gevoelige objecten binnen of op deze contour kan 
mogelijk meer dan zeventien dagen met meer dan 20 minuten slagschaduw optreden.
Uit de berekeningen blijkt dat het aantal woningen dat binnen de slagschaduwcontour van 
de vier onderzochte opstellingsvarianten niet veel verschilt. Wel is er sprake van een 
vergroting van de slagschaduwcontour ten opzichte van het huidige windpark.

Afhankelijk van de gekozen opstellingsvariant en turbinetype wordt voor deze objecten de 
norm mogelijk overschreden. De voor de normoverschrijding relevante windturbines van 
het windpark moeten volgens het Activiteitenbesluit worden uitgerust met een 
stilstandsvoorziening om te voldoen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
slagschaduwcomputer in combinatie met een lichtsensor, die garandeert dat slagschaduw 
nooit boven de norm optreedt. De computer kent de gevoelige objecten en controleert 
voortdurend of er sprake is van slagschaduw. Hiermee wordt aan de eisen ten aanzien van 
slagschaduw voldaan.

Luchtkwaliteit
De windturbines stoten geen emissies uit. Ook leiden de windturbines niet tot een 
substantiële toename van verkeer. Hierdoor zijn belangrijk nadelige effecten voor de 
luchtkwaliteit uitgesloten. Er worden geen relevante luchtkwaliteitseffecten verwacht.

Externe Veiligheid
Ten behoeve van de aanmeldingsnotitie is een risicoanalyse uitgevoerd. In deze 
risicoanalyse is het effect van de vier windturbines op nabijgelegen objecten beschouwd 
In de nabijheid van de vier turbines (zowel in lijn als clusteropstelling) bevinden zich geen 
kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten. Wel bevinden zich een aantal objecten binnen 
het invloedsgebied van de windturbines, welke in de risicoanalyse zijn getoetst. Het gaat 
om de volgende objecten: 

de Sasdijk 
het Volkerak
het bedrijf Chugoku Paints B V. 
het bedrijf Axel Christiernsson,

Conclusie van deze risicoanalyse is dat er voor externe veiligheid geen nadelige effecten 
zijn te voorzien.

Landschap
In de aanmeldingsnotitie is een beschrijving opgenomen van de gevolgen van de 
opschaling voor het landschap.
De grotere windturbines hebben in het geval van alle vier de opstellingsvarianten effect op 
het landschap omdat ze zichtbaar zijn van grotere afstand dan de bestaande windturbines. 
De turbines staan in een relatief vlak en open gebied. De huidige windturbines zijn vanuit 
de plaats Dinteloord nog grotendeels verscholen achter bebouwing, bomen en dijken. Dit 
zal deels ook gelden voor hogere windturbines. Vooral vanaf de randen van Dinteloord 
(bijvoorbeeld vanaf de Stoofdijk, Schenkeldijk en Havenweg) zal duidelijk ervaren worden 
dat er grotere windturbines staan. Maar ook vanaf verschillende standpunten rond 
Dinteloord, bijvoorbeeld vanaf de Rijksweg A4.
Naarmate een opstelling een regelmatiger beeld sorteert, wordt deze positiever 
gewaardeerd. Opstellingen met gelijke onderlinge afstanden in de lijn en tussen de lijnen 
hebben over het algemeen een regelmatiger beeld dan opstellingen waarbij (grote) 
afwijkingen aanwezig zijn tussen deze afstanden. De onderlinge afstand van de 
windturbines is in alle varianten ook nagenoeg gelijk. Bij de twee clustervarianten wordt de 
onderlinge afstand van verschillende standpunten niet vanuit alle standpunten als gelijk 
waargenomen. De totale opstelling is wel als samenhangend geheel herkenbaar.
De opschaling van het windpark heeft hiermee effect op het landschap. De effecten zijn 
niet van dusdanige aard dat we van mening zijn dat er een milieueffectrapportage 
noodzakelijk is.

De inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) schrijft voor dat de windturbines voorzien 
moeten zijn van een vast brandende, rode topverlichting. Een lamp die continu brandt is 
een stuk rustiger en daarmee minder hinderlijk. Deze topverlichting mag ‘s nachts bij 
goede zichtbaarheid ook gedimd worden. De lampen worden dan uitgerust met sensoren 
die de waterdeeltjes in de lucht meten en zich daarop kunnen instellen. Overdag is nog
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altijd witte knipperverlichting verplicht maar is bij een normale, heldere dag weinig 
waarneembaar. Naast deze twee verlichtingssoorten krijgen de turbines mogelijk 
mastverlichting. Ongeveer halverwege de mast komen dan vast brandende rode lampen 
die ‘s nachts rondom uitstralen. Deze lampen hebben een lage intensiteit en zijn nodig voor 
het vliegverkeer als aanvulling op de topverlichting. De initiatiefnemer heeft in de 
aanmeldingsnotitie aangegeven dat indien er nieuwe technologieën beschikbaar zijn, 
waardoor er een andere vorm kan worden toegepast of er geen obstakelverlichting meer 
nodig is, de nu voorgeschreven obstakelverlichting niet zal worden toegepast.

Water
Langs het plangebied loopt een primaire waterkering. Het gaat om de ‘Buitendijk van de 
Drievriendenpolders en Driebroederspolder’. Alle opstellingsvarianten van de windturbines 
vallen buiten de beschermingszones waarmee geldt dat ze daarmee niet 
vergunningsplichtig zijn.
De plaatsing van de windturbines leidt tot een toename van verhard oppervlak. Deze 
beperkte toename van verhard oppervlakte zorgt voor het versneld afstromen van 
regenwater. Bij een toename van verhard oppervlakte van meer dan 2.000 m2 in landelijk 
gebied moet, volgens de Keur van het waterschap, een watervergunning worden 
aangevraagd en is compensatie vereist in de vorm van nieuw oppervlaktewater, zodat 
geen negatieve effecten op de waterhuishouding optreden.
Conform dit beleid wordt de toename van het verhard oppervlak gecompenseerd zodat 
geen negatieve effecten op de waterhuishouding optreden.

Natuur
In het kader van de opschaling wordt door Bureau Waardenburg een onderzoek uitgevoerd 
om de consequenties voor natuur te bepalen en deze te beoordelen in het kader van de 
natuurwetgeving. Deze onderzoeken worden in de periode 2017-2018 uitgevoerd. Op 
basis van de nu uitgevoerde onderzoeken heeft Bureau Waardenburg een beoordeling 
gemaakt van de effecten op de natuur.

De beoogde windturbineposities liggen niet binnen het nabij gelegen Natura 2000 gebied 
Krammer-Volkerak. Het Krammer-Volkerak is van betekenis als pleisterplaats en 
foerageergebied voor vogels en is daarom aangewezen voor een groot aantal 
vogelsoorten waarvan een aantal binnendijkse gronden gebruikt als foerageergebied. Dit 
betreffen vooral zwanen, ganzen, eenden en meeuwen. Daarnaast zijn er een klein aantal 
vogelsoorten die vanuit andere Natura 2000-gebieden dan het Krammer-Volkerak 
(bijvoorbeeld Haringvliet en Hollands Diep) het plangebied kunnen passeren tijdens hun 
voedselvluchten. Het achterland van het plangebied is weinig geschikt voor soorten met 
een instandhoudingsdoelstelling.
Gelet op de al aanwezige windturbines, het karakter van het achterland waarbij een 
geschikt foerageerhabitat ontbreekt, de gunstige populatiegroottes van de soorten en de 
nu al gedane onderzoeken kan worden geconcludeerd dat significante effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden niet worden 
aangetast. In de vervolgonderzoeken wordt dit getoetst/geborgd.

In het kader van de soortenbescherming (vleermuizen en vogels) is er ook geen sprake 
van belangrijke milieugevolgen. Indien noodzakelijk kunnen mitigerende maatregelen 
worden toegepast zodat er geen effect is op de gunstige staat van instandhouding.
Ten aanzien van de soorten vleermuizen en vleermuizen moet naar verwachting een 
ontheffing worden aangevraagd in het kader van de Wet natuurbescherming.

De windturbines (voet, mast en rotor) liggen buiten het Natuurnetwerk Brabant (NNB). De 
windturbines staan wel in de nabijheid van het NNB. Gelet op het karakter van het NNB 
gebied hebben de windturbines naar verwachting geen significant negatieve effecten op de 
natuurwaarden van het NNB. In de vervolgonderzoeken wordt dit getoetst/geborgd.
Wel is er sprake van een toename van de geluidcontour in het NNB gebied. In lijn met het 
provinciaal beleid worden er financiële compenserende maatregelen getroffen.

In het kader van de soortenbescherming (vleermuizen en vogels) is er geen sprake van 
belangrijke milieugevolgen.
Veel vleermuizen foerageren langs en boven de dijk en mogelijk gebruiken deze dieren de 
dijk ook als vaste vliegroute of migratieroute. De aanwezigheid van windturbines vormt
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voor de vleermuizen langs de dijk geen belangrijke belemmering omdat in de huidige 
situatie al sprake is van vier windturbines die tegen de dijk aan staan. Effecten op de 
functionaliteit van de dijk als foerageergebied of vliegroute zijn daarom niet aan de orde. 
Ook binnendijks geldt dat geen sprake zal zijn van aantasting van foerageergebieden en/of 
vliegroutes, omdat binnendijks in het plangebied landschapselementen ontbreken die een 
dergelijke functie voor vleermuizen kunnen vervullen. Wel kan sprake zijn van een 
toename van het aantal aanvaringsslachtoffers onder vleermuizen ten opzichte van de 
huidige situatie, dit in afhankelijkheid van het type en de precieze locatie van de geplande 
windturbines. Dit wordt in de natuurtoets nader onderzocht en beoordeeld. Indien sprake 
kan zijn van een effect op de gunstige staat van instandhouding (GSI) van een of meerdere 
soorten vleermuizen, dan is dit effect goed te mitigeren met een stilstandsvoorziening,

Het plangebied is buiten het broedseizoen in gebruik als foerageergebied door ganzen, 
eenden, meeuwen en steltlopers als kievit en goudplevier. Al deze soorten vogels komen 
in de huidige situatie in het plangebied ook voor. Verstoring kan in de aanlegfase een rol 
spelen, maar het plangebied is slechts marginaal belangrijk voor vogels zodat dit geen 
wezenlijk effect heeft op de staat van instandhouding, bovendien zijn er voldoende 
uitwijkmogelijkheden. Net als vleermuizen kunnen vogels in aanvaring komen met de 
geplande windturbines. Het is te voorzien dat voor een aantal vogelsoorten een ontheffing 
van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1 lid 1 van de Wnb nodig is. Dit zal nader 
worden onderbouwd in de natuurtoets. Omdat het niet om schaarse soorten gaat, zijn 
effecten als gevolg van sterfte op de gunstige staat van instandhouding niet te verwachten. 
Bovendien hebben de bestaande vier windturbines een vergelijkbaar effect, zodat na 
saldering met zekerheid geen sprake is van belangrijke effecten op de gunstige staat van 
instandhouding.

Ten aanzien van de soorten vleermuizen en vogels moet naar verwachting een ontheffing 
worden aangevraagd in het kader van de Wet natuurbescherming

Bodem
De vervanging van de windturbines heeft geen invloed op de bodemkwaliteit; de kwaliteit 
van de grond verslechtert niet. Bij het realiseren van de turbines wordt een 
bodemonderzoek uitgevoerd. Indien de grond verontreinigd is worden maatregelen 
genomen. Ook tijdens de gebruiksfase zorgen de turbines niet voor verslechtering van de 
bodemkwaliteit. De opschaling van het windpark heeft geen invloed op de 
bodemkwaliteit.

Cultuurhistorie en archeologie
Wat betreft het aspect archeologie geldt er op de planlocatie een lage archeologische 
verwachtingswaarde. Ook wat betreft het aspect cultuurhistorie geldt dat er in het 
plangebied geen waardevolle landschapskenmerken aanwezig zijn.
Op het gebied van archeologie en cultuurhistorie treden als gevolg van de opschaling van 
het windpark geen belangrijke negatieve milieugevolgen op.

Radar
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en de bijbehorende regeling 
(Rarro) bevatten het toetsingskader voor radarverstoring van defensieradar. Op grond van 
artikel 2.6.9 Barro, waarin is voorgeschreven dat onder meer een omgevingsvergunning 
voor bouwwerken (zoals windturbines) met een grotere bouwhoogte dan is opgenomen in 
de Rarro, moet worden getoetst aan de rekenregels voor radarverstoring.
Door TNO is een eerste radarbeoordeling uitgevoerd op basis van de maximale 
afmetingen van de geplande windturbines (tiphoogte 234m en ashoogte 166m). Deze 
beoordeling heeft uitgewezen dat er wat betreft het verkeersleidingsradarnetwerk geen 
belemmeringen zijn. Ten aanzien van de gevechtsleidingsradar is gebleken dat de nu 
doorgerekende lijnopstelling niet aan de norm voor de radar van Herwijnen voldoet en de 
clusteropstelling wel aan de norm voldoet. Naar verwachting kan bij de lijnopstelling echter 
wel aan de norm worden voldaan als de windturbines enkele meters verschuiven. De 
definitieve radartoets maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunningaanvraag voor het 
bouwen van het windpark.

Cumulatie effecten
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Windpark Karolinadijk is niet het enige windpark in het gebied. In de nabijheid zijn ook 
verschillende andere bestaande windparken aanwezig. De opschaling van het windpark 
Karolinadijk in de nabijheid van andere windparken kan leiden tot cumulatieve effecten op 
de aspecten geluid, slagschaduw, veiligheid, landschap en natuur. Deze effecten zijn 
echter naar verwachting dusdanig gering dat belangrijke nadelige gevolgen voor de 
omgeving kunnen worden uitgesloten.

Conclusie
Op grond van hetgeen in de aanmeldingsnotitie is vermeld en op grond van bovenstaande 
beoordeling concluderen wij dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden 
waardoor een milieueffectrapportage in het kader van de besluitvorming om een 
omgevingsvergunning nodig zou zijn. Alle relevante milieuaspecten kunnen voldoende aan 
de orde komen bij de behandeling van de nog in te dienen aanvraag om een 
omgevingsvergunning en worden getoetst aan de hierop van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving. Indien noodzakelijk worden mitigerende maatregelen voorgeschreven in de 
omgevingsvergunning.

Hoogachtend, Z y
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

M.JľPľèresJongh RA

Geen bezwaar of beroep
Tegen een besluit om af te zien van een Milieueffectrapport staat in dit geval geen 
bezwaar en beroep open. Dit komt doordat er sprake is van een zogenaamde 
‘beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit’. Indien 
belanghebbenden van mening zijn dat de omstandigheden, waaronder de activiteit 
wordt verricht, wel leiden tot aanzienlijke milieueffecten dienen zij dit aan de orde te 
stellen in de vergunningprocedure.
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