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Product:    Advies Externe Veiligheid 

Datum aanvraag:  11 maart 2021 

Gewenste datum levering: 19 maart 2021 

Vraag:     Graag gewijzigde stukken beoordelen 

 

 

Omschrijving adviesaanvraag: 

 

Beoordelen van aspect externe veiligheid van de gewijzigde stukken: 

Wijziging vermogen in aanvraag (228282021) en Windpark Caprice – 

Effect verhoging opgesteld vermogen (228282021) 

 

Inleiding  

In het ontwerpbesluit omgevingsvergunning t.b.v. Windpark Caprice is 

het gezamenlijk vermogen gemaximeerd op 10 MW. De initiatiefnemer 

verzoekt het vermogen te verhogen naar 14 MW. 

 

Voor het aspect externe veiligheid wordt in de stukken betreffende deze 

wijziging geconcludeerd dat de verhoging van het vermogen geen 

verhoging van het risico met zich meebrengt gezien de overige 

parameters (relevant voor EV) binnen de bandbreedte vallen die in de 

kwantitatieve risicoanalyse (versie 1.3, d.d. 25 februari 2020) is 

opgenomen. 

 

Beoordeling  

Doordat het enkel een wijziging betreft van het vermogen en de 

overige parameters niet wijzigt. Heeft dit geen consequenties op de 

uitkomsten van de destijds uitgevoerde kwantitatieve risicoanalyse 

(versie 1.3, d.d. 25 februari 2020). Immers er wijzigt niks aan 

gehanteerde bandbreedte voor de belangrijkste parameters voor de 

risicoberekening (masthoogte, rotordiameter, wieklengte en toerental). 

 

Daarnaast is er voor dit vraagstuk nog aanvullend contact gezocht met 

de Kennistafel Veiligheid Windenergie (zie onderstaande hyperlink). Zij 

gaven eveneens aan dat het verhogen van het vermogen geen 

verhoging van het risico met zich meebrengt gezien de overige 

parameters niet wijzigen. 

 

https://www.kennistafelveiligheidwindenergie.nl/ 

 

Conclusie  

Een verhoging van het maximaal opgesteld vermogen leidt niet tot 

andere effecten voor het aspect externe veiligheid. 

 


