Spreektekst 1 Coen Hendriks – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant
Debat over de verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsverordening Windpark
Karolinapolder, te Steenbergen
(26-10-2019) – 1ste termijn
Voorzitter,
Ondanks mijn ervaring als raadslid in het prachtige Meierijstad, went het maar moeizaam:
politieke processen duren lang, soms te lang wat mij betreft. Dat ligt ongetwijfeld ook aan mijzelf,
want ik ben een vrij ongeduldig type. Als ondernemer bedenk je ’s ochtends iets, en voer je het ’s
middags uit. Als raadslid moet je soms weken wachten op een beetje resultaat, als Statenlid
maanden, als Kamerlid jaren. U zou zich kunnen afvragen waarom ik, dit wetende, in
hemelsnaam de politiek in ben gegaan. Simpel: een uit de hand gelopen hobby. De een steekt
zijn vrije tijd in sport, een vereniging of zorg voor anderen, en Brabant telt gelukkig héél veel van
deze mensen, de ander probeert op een andere manier onze provincie nog mooier te maken.
Bijvoorbeeld als volksvertegenwoordiger, in mijn geval als één van de vijfenvijftig mensen die de
toekomst van Brabant mee vorm mag geven. Een groot voorrecht.
En behalve een voorrecht vind ik het op het eerste plaats leuk én belangrijk om vanuit deze
functie iets voor anderen te kunnen betekenen. Samen met een geweldig team, genaamd CDA
Brabant. In de komende tijd komen er diverse grote vraagstukken op ons af, zoals
klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het
nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw. Dat ik deel uitmaak van de
generatie die op deze onderwerpen Brabant een beslissende wending mag geven, is geweldig.
Over (te) lang durende politieke processen gesproken: Windpark Karolinapolder, waarover wij
vandaag spreken, is er zo een, een project dat al vanaf 2011 loopt. Acht jaar geleden heeft de
Regio West-Brabant een bod windenergie aan de provincie uitgebracht, waarbij ook de gemeente
Steenbergen heeft aangegeven een aandeel te leveren. In dit bod staat dat de West-Brabant 200
MW aan opgesteld vermogen windenergie gaat realiseren, waarvan minimaal 9,6 en maximaal
21,6 MW moet worden aangevuld door opschaling van het bestaande windpark Karolinadijk. Het
huidige park bestaat al vanaf 1997 en staat aan de dijk langs het Volkerak in Dinteloord, het
bestaat uit 4 turbines met een tiphoogte van 77 meter.
Een kleine reconstructie. Om deze opschaling mogelijk te maken:
• heeft energiebedrijf Innogy op 5 februari 2018 een verzoek ingediend voor een
omgevingsvergunning;
• heeft de gemeente Steenbergen op 17 april 2018 een ontwerp-omgevingsvergunning
gepubliceerd;
• heeft de Steenbergse gemeenteraad op 31 mei 2018 een verklaring van geen bedenkingen
afgegeven;
• hebben ontwerpvergunning én het voornemen voor een verklaring van geen bedenkingen
van 7 juni tot 19 juli 2018 ter inzage gelegen.
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Alleen het gesproken woord telt.
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Om voor de gemeente Steenbergen moverende redenen is behandeling van het
omgevingsvergunning herhaaldelijk uitgesteld (14 augustus 2018 → 15 januari 2019 → 21 maart
2019), wat ertoe heeft geleid dat de wettelijke besluitvormingstermijn van 26 weken ruimschoots
is overschreden. Hierom, en a.g.v. de val van het Steenbergse college, een nieuw raadsakkoord
en nieuwe randvoorwaarden, zijn gemeente en provincie, het coördinerend bevoegd gezag voor
besluitvorming over windprojecten, in overleg gegaan.
Wij begrijpen dat de provincie de gemeente Steenbergen de gelegenheid heeft geboden om met
een alternatief, door de gemeenteraad gedragen plan te komen, waarvan de deadline eerst 1 juli
jl. was en vervolgens, na een verzoek om uitstel, 15 augustus jl. Uiteindelijk heeft Steenbergse
gemeentebestuur in het bestuurlijk overleg op 14 augustus jl. uitgesproken geen mogelijkheden
te zien om binnen de randvoorwaarden van het nieuwe raadsakkoord een alternatief plan te
ontwikkelen. Kan de gedeputeerde bevestigen dat deze reconstructie juist is, en door alle
betrokken partijen wordt onderschreven?
Het CDA vindt het buitengewoon jammer, voor alle betrokken partijen, dat het niet is gelukt om tot
een plan te komen dat past binnen de eigen, door Steenbergen zélf geformuleerde
randvoorwaarden. Te meer daar wij zeer hechten aan wat heet ‘subsidiariteit’: regel lokaal wat
lokaal kan, want dát staat het dichtste bij inwoners. En de gemeente Steenbergen heeft daartoe
ook alle ruimte en coulance gekregen, maken wij op uit de stukken. Dat afspraken dan toch keer
op niet keer niet worden nagekomen, het proces alsmaar wordt vertraagd en besluitvorming
steeds uitgesteld, komt de kracht van het lokaal bestuur niet ten goede. Zo kan je niet
samenwerken, zo kan je geen besluiten nemen. Dat rechtvaardigt in onze ogen het ingrijpen van
de provincie, en het overnemen van de vergunningsprocedure van de gemeente (een
bevoegdheid waar de provincie aanvankelijk van af wilde zien, wat wij in het kader van
subsidiariteit positief vinden).
De provincie heeft dit besluit op 10 september jl. genomen. Klopt het dat de gemeente
Steenbergen hiervan pas op 12 september formeel op de hoogte is gesteld, terwijl er op 11
september jl. al een persconferentie heeft plaatsgehad? Dat zouden wij namelijk niet heel chique
vinden.
De voorgeschiedenis kennende en alles afwegende kan het CDA meegaan in het voorstel dat
vandaag voorligt. Omdat:
• je een beslissing niet kunt blijven uitstellen;
• de aanvraag door Innogy een net proces heeft doorlopen.
• provincies en gemeenten hun afspraken met het Rijk moeten nakomen v.w.b. het realiseren
van Wind op Land.
• goede sociale randvoorwaarden lijken te zijn geborgd;
• er sprake was van goede afspraken over ‘stilstandvoorzieningen’.
Een laatste vraag: hoe ver zijn de overige gemeenten in West-Brabant met hun bijdrage aan de
provinciale (wind)energieopgave?
Tot zover.
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