
 

Bemmel, 9 maart 2021 
Openbaar vanaf donderdag 11 maart 17.00 uur (zodat de gemeente eerst de omwonenden / indieners van 
een zienswijze per brief kan informeren) 
 
 

Stukken windpark Caprice opnieuw ter inzage 
 
 
Tijdens het behandelen van de zienswijzen van windpark Caprice werd duidelijk dat niet de laatste versie van 
de ruimtelijke onderbouwing ter inzage heeft gelegen. Daarnaast heeft de initiatiefnemer gevraagd om een 
wijziging in de aanvraag. Zij willen het maximaal vermogen verhogen van 5MW naar 7MW per windturbine. 
Dit bij elkaar vormt aanleiding voor het besluit van college van burgemeester en wethouders om voor 
windpark Caprice alle documenten opnieuw ter inzage te leggen.  
 
Een vervelende fout 
Wethouder duurzaamheid Aart Slob: “We pakken dit proces zorgvuldig en transparant op. Juist daarom is het 
extra vervelend dat hierin zaken niet goed gaan. Tijdens het behandelen van de zienswijzen zagen we dat er 
verouderde informatie is gebruikt. Dit kwam omdat verschillende versies van het document wel hetzelfde 
versienummer en dezelfde datum hadden.” De juiste informatie stond wel goed in alle andere rapporten en 
onderzoeken die ter inzage lagen. Voor het toetsen van de vergunningaanvraag en het opstellen van de 
ontwerp-omgevingsvergunning is wel de juiste versie van de ruimtelijke onderbouwing gebruikt.  
 
Iedereen moet juiste versie kunnen inzien 
Juridisch en procedureel kan het college de juiste versie en de wijziging in aanvraag meenemen in de 
definitieve vergunning. “Dat vinden we echter niet zorgvuldig naar omwonenden, inwoners en 
belanghebbenden. We willen dat iedereen de kans krijgt om de juiste versie van de ruimtelijke onderbouwing 
in te zien. En op basis van deze informatie een zienswijze kan indienen. Dit doen we door opnieuw alle 
stukken ter inzage te leggen.” 
 
Aanvraag van 5 MW naar 7 MW 
De initiatiefnemer diende een formele wijziging van de aanvraag in op 22 februari 2021. Zij willen het 
maximaal vermogen per windturbine verhogen van 5MW naar 7MW. Door ontwikkelingen in de markt zien zij 
mogelijkheden om met een vergelijkbare windturbine grotere vermogens te maken. Volgens de 
initiatiefnemer verandert de hoogte of rotordiameter niet.  
 
Toetsen op effecten en uitstraling 
De gemeente kan het verzoek van de initiatiefnemer niet afwijzen. Zij moet het verzoek behandelen en 
meenemen in de beoordeling richting definitieve vergunning. “Wij toetsen of de effecten naar de omgeving 
niet toenemen. En dat de (ruimtelijke) uitstraling van de windturbines niet verandert.” Normaal gesproken kan 
het college zo’n wijziging in het lopende proces meenemen. Mits de wijziging is onderbouwd en niet zorgt 
voor extra nadelige effecten. Dat toetst de gemeente op dit moment. Hierna legt het college de gewijzigde 
aanvraag ook ter inzage. “We willen dat mensen kunnen reageren op alle informatie en dus ook deze 
wijziging,” aldus wethouder Slob. 
 



 

Opnieuw ter inzage leggen 
De verwachting is dat het college in april alle documenten opnieuw ter inzage kan leggen. “We zijn bezig met 
het maken van een overzicht van wijzigingen. Op welke punten zijn de documenten veranderd en hoe 
kunnen mensen dit herkennen? Daarnaast zijn we bezig met een toetsing van de wijziging voor het verhogen 
van het vermogen. Ook dit resultaat willen we bij de stukken voegen. Hier hebben we nog een paar weken 
voor nodig.”  
 
Ingediende zienswijzen 
De ingediende zienswijzen op windpark Caprice blijven geldig. Indieners kunnen op basis van de nieuwe 
informatie een aanvullende of nieuwe zienswijze indienen. Daarnaast kan iedereen een nieuwe zienswijzen 
indienen. Meer informatie over de extra zienswijzetermijn volgt begin april. Alle zienswijzen behandelt en 
beantwoordt het college uiteindelijk in één Reactienota.   
 
 


