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Op 9 maart stuurden wij u een brief over de nieuwe ter inzage legging van de ontwerpstukken voor windpark 

Caprice. Twee weken geleden lieten wij u weten dat het opnieuw ter inzage leggen langer duurde dan 

verwacht. Alle informatie is nu compleet. Daarom kunnen we vanaf 10 juni alle documenten ter inzage 

leggen. U kunt hierop reageren door tot 22 juli 2021 een aanvullende of nieuwe zienswijze in te dienen. 

 

Aanvraag verhogen vermogen 

Op 22 februari 2021 heeft de initiatiefnemer gevraagd een wijziging te mogen doorvoeren in de aanvraag 

omgevingsvergunning. De initiatiefnemer wil het maximaal vermogen verhogen, omdat er door nieuwe 

technieken mogelijk betere windturbines op de markt komen. Deze hebben een hoger vermogen, maar 

geven volgens de initiatiefnemer geen extra milieueffecten.  

 

Geen extra effecten door verhogen vermogen 

Het verzoek en de onderbouwing van de initiatiefnemer is door ons getoetst. De tiphoogte, ashoogte en 

rotordiameter van de windturbines blijven hetzelfde. De toetsing van de effecten van de verhoging van het 

vermogen laat zien dat een verhoging van het vermogen geen extra gevolgen heeft voor de omgeving. 

Daarom is de aanpassing in het vermogen opgenomen in de aangepaste ontwerp-omgevingsvergunning. De 

toetsing leggen we bij de stukken ter inzage. 

 

Wat zijn de belangrijkste verschillen? 

Uiteraard wordt nu een actuele versie van de ruimtelijke onderbouwing ter inzage gelegd en zijn de stukken 

afgestemd op de verhoging van het vermogen. Maar er zijn meer wijzigingen doorgevoerd. Zo is in de 

stukken duidelijker verwoord dat er een stilstandvoorziening is afgesproken. Hierdoor hebben omwonenden 

geen last van slagschaduw. Daarnaast hebben we een verplichte geluidsmeting opgenomen. Binnen drie 

maanden na het in gebruik nemen van de windturbine, moet er een geluidsmeting gedaan worden. Alle 

wijzigingen zijn vastgelegd in een overzicht. Dat overzicht ligt straks ook ter inzage.  

 

Ingediende zienswijzen 

Heeft u al een zienswijze ingediend? Deze blijft geldig. U heeft de mogelijkheid om op basis van de nieuwe 

informatie een aanvullende of nieuwe zienswijze in te dienen. Wanneer u geen nieuwe argumenten of 
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aanvullingen heeft, dan hoeft u niets te doen. Alle zienswijzen behandelt en beantwoordt het college 

uiteindelijk in één reactienota. 

 

Stukken om in te zien 

Vanaf 10 juni tot 22 juli kunt u de volgende stukken inzien en hierop reageren: 

 ontwerp-omgevingsvergunning voor bouwen en exploiteren van 2 windturbines bij steenfabriek Caprice; 

 ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven door de gemeenteraad op 23-09-2020; 

 ontwerp-Wet natuurbeschermingsvergunning (Wnb-vergunning) en ontwerp-Wet 

natuurbeschermingsontheffing (Wnb-ontheffing) van de provincie Gelderland. 

 

Waar inzien? 

Vanaf 10 juni kunt u de stukken inzien in het gemeentehuis van Lingewaard. Dit kan tijdens 

de openingstijden. Graag eerst telefonisch een afspraak maken via (026) 32 60 111. Het adres is 

Kinkelenburglaan 6 in Bemmel. Digitaal lezen kan ook. U kunt de stukken vinden op de websites 

www.lingewaard.nl/caprice, www.officielebekendmakingen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Tot 22 juli kunt u reageren door het indienen van een zienswijze. Dit kan schriftelijk of mondeling. Op 

www.lingewaard.nl/caprice leest u meer informatie. 

 

Vervolg 

Na 22 juli geven het college, de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland een 

reactie op de zienswijzen. Alle zienswijzen behandelt en beantwoordt het college uiteindelijk in één 

reactienota. De gemeenteraad beslist hierna over de definitieve verklaring van geen bedenkingen. 

Uiteindelijk neemt het college een definitief besluit over de omgevingsvergunning. 

 

Watervergunning van Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat er een watervergunning nodig is voor één van de twee windturbines. 

De initiatiefnemer diende onlangs de aanvraag voor deze vergunning in. Rijkswaterstaat stelt nu een 

ontwerpvergunning op en verwacht deze in de loop van juli gereed te hebben. Op verzoek van de gemeente 

publiceert Rijkswaterstaat na de vakantieperiode. Daarom komt de ontwerp-watervergunning naar 

verwachting eind augustus ter inzage te liggen. In augustus informeren wij u verder over de ontwerp-

watervergunning in een brief. 

 

Vragen? 

Op onze website www.lingewaard.nl/caprice staan ook de informatienota’s die wij aan de gemeenteraad 

hebben gestuurd. Vanaf 10 juni vindt u hier ook alle documenten om in te zien. Heeft u na het lezen van 

deze brief nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact met ons op door: 

 Het contactformulier in te vullen op onze website: www.lingewaard.nl/caprice. 

 Te bellen met projectleider Bas Pittens via telefoonnummer 026 – 326 01 11. 

 Een (digitale) afspraak met de projectleider te maken via het contactformulier of telefoonnummer. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van Lingewaard, 

 

Bas Pittens,  

Projectleider Duurzame opwekking van energie, team Ruimtelijk Beleid 
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