
 
 
 
 
 
 
 
 
Besluit over intrekkingsverzoek 
omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  

 
 
Verzoek van een juridisch adviesbureau namens 6 cliënten tot intrekking van de 
omgevingsvergunning van 29 oktober 2019 (inclusief de wijzigingsbesluiten van 10 
maart 2020 en 15 juni 2021) voor het oprichten en in werking hebben van 4 
windturbines door RWE Windpower Netherlands B.V. (voorheen Innogy Windpower 
Netherlands BV) onder de naam “Windpark Karolinapolder”, te Dinteloord, kadastraal 
bekend gemeente Dinteloord, sectie A, perceelnummers 417, 700, 701 en 737.   
  
 
 

       Bijlage 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

zaaknummer 
4972857 

 
plaats / datum 
‘s-Hertogenbosch,  
15 november 2021 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
 
de voorzitter, de secretaris, 
 

mr. I.R. Adema drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
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VERZOEK TOT INTREKKEN 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 op het oprichten van 4 windturbines kadastraal bekend gemeente 
Dinteloord, sectie A, perceelnummers 417, 700, 701 en 737.  
 
Op 2 augustus 2021 hebben wij van een juridisch adviesbureau namens 6 appelanten een 
verzoek tot intrekking van de omgevingsvergunning van 29 oktober 2019 gekregen, 
inclusief de wijzigingsbesluiten van 10 maart 2020 met kenmerk 4662546 en 15 juni 
2021 met kenmerk 4899463. 
 
In het verzoek wordt een beroep gedaan op het arrest van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie van 25 juni 2020, ECLI:EU:C:2020:503 (hierna: het arrest Nevele). Uit dit 
arrest wordt afgeleid dat bepaalde voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
(hierna: het Activiteitenbesluit) en de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: de 
Activiteitenregeling) onder de reikwijdte van de richtlijn 2001/42/EG (hierna: de SMB-
richtlijn) vallen en dat ten onrechte voor deze regelingen geen plan-mer is opgesteld. 
Verwezen wordt naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (hierna: Afdeling) van 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1395 (hierna: uitspraak 
Windpark Delfzijl) en de uitspraak van 28 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1679 (hierna: 
uitspraak Windpark Goyerbrug). 
 
Besluit 
Wij besluiten op het intrekkingsverzoek van 2 augustus 2021 als volgt: 
 

· Wij zijn voornemens het verzoek tot intrekking van de omgevingsvergunning van 
29 oktober 2019 (inclusief de wijzigingsbesluiten van 10 maart 2020 en 15 juni 
2021), af te wijzen. 

 
 

Rechtsmiddelen 
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 22 november 2021 tot en met 3 januari 2022 digitaal ter 
inzage. Eén ieder kan tot en met 3 januari 2022 een zienswijze indienen tegen het 
ontwerpbesluit. Alle informatie over indiening en het ontwerpbesluit zijn vanaf het 
moment van ter inzagelegging te bekijken op de internetsite 
https://www.brabant.nl/terinzage en via het Provinciaal Blad.  
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw H. Christophe, tel. 
073 680 87 22 van de provincie Noord-Brabant. 
 
 

https://www.brabant.nl/terinzage
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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. 
 
Op 2 augustus 2021 hebben wij van een juridisch adviesbureau namens 6 appelanten een 
verzoek gekregen tot intrekking van de omgevingsvergunning van 29 oktober 2019, 
inclusief de wijzigingsbesluiten van 10 maart 2020 en 15 juni 2021. Op 14 september 
2021 hebben wij besloten dat op het intrekkingsverzoek door ons de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zal worden 
toegepast. Dit omdat de omgevingsvergunning met die procedure is voorbereid en een 
intrekkingsverzoek diezelfde procedure volgt (3.15 lid 3 Wabo). Een ontwerpbesluit zal 
door ons daartoe 6 weken ter inzage worden gelegd. Conform de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure zullen wij binnen 26 weken na het indienen van het verzoek een 
besluit nemen  
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INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN  
 

2. Het intrekkingsverzoek 
In het verzoek zoals dat namens 6 appelanten is ingediend, wordt beroep gedaan op het 
arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 25 juni 2020, 
ECLI:EU:C:2020:503 (hierna: het arrest Nevele.  
Uit dit arrest wordt afgeleid dat het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het 
Activiteitenbesluit) en de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: de 
Activiteitenregeling) onder de reikwijdte van de richtlijn 2001/42/EG (hierna: de SMB-
richtlijn) vallen en dat ten onrechte voor deze regelingen geen plan-mer is opgesteld. 
Verwezen wordt naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (hierna: Afdeling) van 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1395 (hierna: uitspraak 
Windpark Delfzijl) en de uitspraak van 28 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1679 (hierna: 
uitspraak Windpark Goyerbrug).  
 
Overwegingen 
Ter onderbouwing van het verzoek wordt gewezen op strijd met het Unierecht en de 
uitspraken Windpark Delfzijl en Windpark Goyerbrug van de Afdeling. Anders dan in deze 
uitspraken is het college van Gedeputeerde Staten van mening dat ten aanzien van het 
Windpark Karolinapolder geen sprake is van een schending van het Unierecht dan wel een 
onwettig gevolg daarvan. 
 
In de uitspraken Windpark Delfzijl en Windpark Goyerbrug heeft de Afdeling een oordeel 
gegeven over de betekenis van het arrest Nevele voor de toepassing van paragraaf 3.2.3 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer en paragraaf 3.2.3 van de Activiteitenregeling 
milieubeheer (hierna gezamenlijk: de windturbinebepalingen). De Afdeling oordeelt dat de 
windturbinebepalingen een plan of programma zijn in de zin van artikel 2, onder a, van de 
SMB-richtlijn. Ook vormen zij het kader voor de toekenning van toekomstige 
vergunningen voor de in bijlage II van de Mer-richtlijn genoemde windparken. Dit 
betekent dat voor deze bepalingen een plan-mer had moeten worden gemaakt. De 
strijdigheid met het Unierecht is dus gelegen in de windturbinebepalingen en blijft tot die 
besluitvorming beperkt 
 
In de uitspraak Windpark Delfzijl oordeelt de Afdeling dat het gebrek in de gelding van de 
windturbinebepalingen er – in dat geval – toe leidt dat het bestemmingsplan in strijd met 
de vereiste zorgvuldigheid (artikel 3:2 Awb) is vastgesteld. Ook berust het 
bestemmingsplan niet op een deugdelijke motivering (artikel 3:46 Awb). In die procedure 
is bij de beoordeling van de ruimtelijke aanvaardbaarheid als uitgangspunt genomen dat 
het windpark zich houdt aan de voor haar rechtstreeks werkende windturbinebepalingen. 
Deze veronderstelling lag ook ten grondslag aan de betreffende milieuonderzoeken. Nu 
voor de windturbinebepalingen geen plan-mer is verricht en deze bepalingen daarom in 
strijd zijn met het Unierecht, had niet van die veronderstelling mogen worden uitgegaan.  
 
De situatie van Windpark Karolinapolder is niet vergelijkbaar met de situatie zoals aan de 
orde in de uitspraken Windpark Delfzijl en Windpark Goyerbrug. Het college van 
Gedeputeerde Staten heeft voor Windpark Karolinapolder namelijk een eigen normstelling 
toegepast. Daartoe heeft het college bij besluit van 15 juni 2021 de omgevingsvergunning 
gewijzigd (hierna: het wijzigingsbesluit). Het wijzigingsbesluit verbindt normen aan de 
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omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 
2.1 lid 1, sub c, jo. artikel 2.12 Wabo. Het betreft normen over geluid, lichtschittering en 
veiligheid. Slagschaduw is reeds, bij maatwerkvoorschrift, beperkt tot maximaal een half 
uur per jaar voor alle woningen binnen de 6 uur slagschaduwcontour. Naar aanleiding van 
de uitspraak Windpark Delfzijl is door LBP Sight inzichtelijk gemaakt welke normstelling 
voor geluid, slagschaduw, externe veiligheid en lichtschittering passend is voor de hier 
aan de orde zijnde situatie.  Deze rapportage is onderdeel van de beroepsprocedure, die 
thans aanhangig is bij de Afdeling.   
Met het maatwerkvoorschrift, het wijzigingsbesluit en het rapport van LBP Sight is 
gezocht naar een balans tussen de belangen van de omgeving en de nationale en 
provinciale belangen bij een duurzame energievoorziening. Nu het wijzigingsbesluit en de 
maatwerkvoorschriften voorzien in eigen normen, met een actuele, deugdelijke, op 
zichzelf staande en op de aan de orde zijnde situatie toegesneden motivering en daarmee 
naar de mening van het college in lijn zijn met de uitspraak van de Afdeling over het 
Windpark Delfzijl, ziet het college geen aanleiding om tot intrekking van de 
omgevingsvergunning over te gaan. 
 
Intrekking is overigens ook, op grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie, niet aan de orde.  Blijkens deze rechtspraak moet een bestuursorgaan een 
besluit opnieuw onderzoeken, indien cumulatief aan de volgende vier voorwaarden is 
voldaan:  

1. Het bestuursorgaan is naar nationaal recht bevoegd om op het besluit terug te 
komen; 

2. Het in geding zijnde besluit is definitief geworden ten gevolge van een uitspraak 
van een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen niet vatbaar zijn 
voor hoger beroep; 

3. De uitspraak, gelet op latere rechtspraak van het Hof van Justitie, berust op een 
onjuiste uitleg van het EU-recht; 

4. De betrokkene heeft zich tot het bestuursorgaan gewend onmiddellijk na van die 
rechtspraak kennis te hebben genomen. 

 
Duidelijk is dat - in ieder geval - niet wordt voldaan aan de tweede voorwaarde. Over de 
omgevingsvergunning, de wijzigingsbesluiten en de rapportage van LBP-sight is op dit 
moment nog een procedure aanhangig bij de Afdeling.  
 
Wij wachten dientengevolge de uitspraak van de Afdeling af en zullen op dat moment 
bezien welke consequenties de uitspraak heeft voor de omgevingsvergunning voor het 
Windpark Karolinapolder. Vooralsnog zien wij geen aanleiding om op basis van de 
aangedragen gronden, gevolg te geven aan het verzoek tot intrekking van de 
omgevingsvergunning. 
 
Conclusie 
Gezien het voorgaande achten wij de omgevingsvergunning van 29 oktober 2019 
(inclusief de wijzigingsbesluiten van 10 maart 2020 en 15 juni 2021) in lijn met de 
uitspraak van de Afdeling over het Windpark Delfzijl van 30 juni 2021 en zien wij geen 
aanleiding om het ingediende intrekkingsverzoek in te willigen.  
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