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Intrekken bevoegdheid en overnemen procedure windpark Karolinapolder
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Uw kenmerk

Wij hebben gemeend u deze brief te moeten sturen in aanvulling op onze brief
van 10 september 2019, (nummer C2250573/4573630), verzonden op 12
september 2019. In die brief stellen wij u op de hoogte van ons besluit om de
bevoegdheid voor besluitvorming over het windpark Karolinadijk (respectievelijk
Karolinapolder) in te trekken. Met voorliggende brief geven wij aan wat de
bestuurlijke afweging is geweest om tot dit besluit te komen.
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Op 13 oktober 2011 heeft de Regio West-Brabant een regionaal bod
vastgesteld voor de ontwikkeling van windenergie in West-Brabant. Het
gezamenlijke bod van de regio ging uit van de realisatie van 200 MW
opgesteld vermogen windenergie in 2020. De opschaling van het bestaande
Windpark Karolinadijk maakt onderdeel uit van dit regionale bod. Wij hebben
dit bod op 1 november 2011 geaccepteerd en de verantwoordelijkheid bij de
gemeenten gelegd om dit na te komen. Wij beschouwen dit als een harde
afspraak.
In 2013 hebben wij in IPO-verband met het Rijk afgesproken dat de provincie
Noord-Brabant een aandeel van 470,5 MW zal leveren in de opgave voor
6000 MW wind op land in 2020. De 200 MW van het regionale bod maken
onderdeel uit van het totaal in Noord-Brabant te realiseren vermogen
windenergie in 2020. De afspraak tussen provincies en Rijk zijn in 2013
vastgelegd in het nationale Energieakkoord. Zowel het bod van de regio WestBrabant als Energieakkoord zijn reeds lang bestaande afspraken.
Tussen 2013 en 2018 hebben wij u meerdere malen aangesproken op het feit
dat u geen aanstalten maakte invulling te geven aan de afspraken die wij met
elkaar hebben gemaakt. Eind 2017 heeft u besloten om gevolg te geven aan
onze afspraak en daadwerkelijk medewerking te gaan verlenen aan de
beoogde opschaling van Windpark Karolinadijk.
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Wij hebben besloten nu in te grijpen in het binnen uw gemeente gevoerde
proces ten aanzien van het windpark Karolinapolder. Hieronder lichten wij ons
besluit nader toe.
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In de eerste plaats willen wij als provincie er alles aan doen om onze afspraken
met het rijk na te komen met betrekking tot de opgave Wind op Land. De
Elektriciteitswet beoogt spoedige besluitvorming over windenergieprojecten en
heeft om die reden de bevoegdheid in eerste instantie bij de provincie gelegd.
Op uw verzoek hebben wij op 9 januari 2018 besloten niet van onze
bevoegdheid gebruik te maken waardoor de bevoegdheid voor besluitvorming
over het windpark Karolinadijk bij u is komen te liggen. U heeft aangegeven om
u te richten op besluitvorming in oktober 2018. Wij hebben u zoveel mogelijk
ondersteund om tijdig tot besluitvorming te kunnen komen, maar hebben moeten
constateren dat de huidige besluitvorming in uw gemeente niet leidt tot kansen
voor een snelle realisatie. Voorgenomen besluitvorming in oktober 2018 en
daaropvolgende termijnen en afspraken, heeft u niet kunnen nakomen. Sterker
nog, uw huidige voorstel aan de gemeenteraad om de aangevraagde
omgevingsvergunning voor het Windpark Karolinapolder te weigeren zonder
zicht te hebben op een door de gemeenteraad gedragen alternatief, zoals is
gebleken tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 september jl. en
afgesproken tijdens ons bestuurlijk overleg van 1 april 2019, geeft naar onze
mening geen zicht op kansen voor een snelle realisatie van uw aandeel in de
afspraken voor Wind op Land 2020. Wij komen tot de conclusie dat u de met
ons gemaakte afspraken niet weet na te komen.
In de tweede plaats vinden wij het belangrijk dat omwonenden niet alleen de
lasten van een windpark ondervinden maar ook mee kunnen delen in de lusten.
Met de afspraken rondom sociale participatie zoals die tussen innogy en uw
gemeente al in 2018 waren opgesteld, was daarvoor naar onze mening een
goede basis gelegd. Onder andere via gerichte maatregelen om hinder van
slagschaduw en mogelijke geluidsoverlast te beperken, maar ook door o.a. geld
in een fonds te storten welke ingezet kan worden voor de lokale energietransitie
(isolatie van woningen, zonnepanelen op daken, enz.). De hoogte van deze
financiële middelen kan alleen worden geborgd als gebruik gemaakt kan
worden van de SDE+ ronde najaar 2019. Met het intrekken van ons besluit om
niet van onze bevoegdheid gebruik te maken, en ons voornemen om snel tot
besluitvorming over te gaan over de aangevraagde omgevingsvergunning,
willen wij ervoor zorgen dat aan deze afspraken over sociale participatie
invulling kan worden gegeven.
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Tenslotte merken wij op dat wij beseffen dat wij met dit besluit in gaan tegen uw
raadsakkoord en tegen de mening en gevoelens van een deel van de inwoners
en omwonenden van Dinteloord. Echter, wij vinden het belangrijk dat er voor
diezelfde inwoners van Dinteloord en omgeving duidelijkheid ontstaat over waar
en onder welke voorwaarden windturbines kunnen worden geplaatst.

10 september 2019
Ons kenmerk

C2250573/4575769

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

3/3

