
Wet Natuurbescherming Ontheffing beschermde 
soorten

Status: Definitief

Algemene gegevens van de activiteit

Naam activiteit Windpark Caprice

Omschrijving activiteit De bouw en exploitatie van 2 windturbines op het bedrijfsterrein van Steenfabriek 
Caprice

Locatie van de activiteit Adres

Adres van de activiteit

Straatnaam Scherpekamp

Huisnummer 3

Postcode 6687ML

Plaats Angeren

Gemeente Lingewaard

Eerder verleende vergunningen, ontheffingen of meldingen

Is voor deze activiteit eerder een 
ontheffing of vergunning verleend? Nee

Afstemming met andere wetten

Worden er voor de uitvoering van de 
activiteit bomen gekapt die vallen 

onder de beschermde 
houtopstanden op grond van 

hoofdstuk 4 van de Wet 
natuurbescherming? 

Nee

Heeft de aanvraag mogelijk 
negatieve effecten op Natura 2000-

instandhoudingsdoelen?
Ja

Inhoudelijke gegevens van de activiteit

Wordt de ontheffing aangevraagd 
voor een wettelijk belang? Ja

Voor welk wettelijk belang wordt de 
ontheffing aangevraagd?

Vogels (vogelrichtlijn artikel 3 Wnb) 
Habitatrichtlijn (artikel 3.5 Wnb) 
Nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 Wnb)

Vogels (vogelrichtlijn artikel 3 Wnb) De volksgezondheid of openbare veiligheid

Habitatrichtlijn (artikel 3.5 Wnb)
Volksgezondheid of de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot 
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met 
inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten

Nationaal beschermde soorten 
(artikel 3.10 Wnb)

Volksgezondheid of de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot 
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met 
inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten
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Gegevens soort en verbod

Soort zie bijlagen

Verbod 3.1 lid 1 Doden

Betreft het doden en/of vangen? Ja

Middel Windturbine

Wordt bij de uitvoering gebruik 
gemaakt van een gedragscode? Nee

Overige opmerkingen, aanvullingen, toelichting

Gegevens melder

Doet u de melding voor een bedrijf, 
stichting, vereniging of natuurlijk 

persoon? 
Bedrijf, Stichting of vereniging

Gegevens aanvrager (legesplichtige)

Voorletters M

Achternaam Wein

KVK nummer 74933027

Vestigingsnummer 000042845548

Bedrijf/organisatie Windpark Caprice BV

Straatnaam Noordsingel

Huisnummer 250

Postcode 3032BN

Plaats Rotterdam

Emailadres m.wein@renewablefactory.com

Maakt u gebruik van een adviseur, 
gemachtigde of heeft u een andere 
contactpersoon dan de aanvrager?

Ja

Gegevens adviseur/gemachtigde of ander contactpersoon

Voorletters J

Achternaam Dooper

Bedrijf/organisatie Bosch & Van Rijn

Functie/Hoedanigheid Adviseur
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Straatnaam Groenmarkstraat

Huisnummer 56

Postcode 3521AV

Plaats Utrecht

Telefoonnummer 0641780366

Emailadres Jeroen@boschenvanrijn.nl

De aanvraag wordt ondertekend 
door Gemachtigde

Bijlagen

Link naar WeTransfer bestanden: https://we.tl/t-7noQB7Y5SN

Ondertekening

De aanvrager verklaart dat

de wijzigingen in de omstandigheden die van belang zijn bij de beoordeling van de 
vergunningaanvraag, zo spoedig mogelijk doorgegeven worden aan de provincie 
Gelderland onder vermelding van het nummer waaronder de aanvraag in behandeling 
is; 
alle eventueel gewenste nadere gegevens voor de beoordeling van de melding, direct en 
naar waarheid zullen worden verstrekt aan de medewerkers die met de behandeling van 
de aanvraag zijn belast; 
hij/zij er tevens mee bekend is dat de ontheffing direct wordt ingetrokken indien hij/zij 
één of meer uit zijn/haar ontheffing voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, dan wel 
in het kader van de aanvraag onjuiste gegevens heeft verstrekt. Voorts kan de 
ontheffing worden gewijzigd of ingetrokken als de omstandigheden zodanig zijn 
gewijzigd dat deze niet verleend zou zijn op het tijdstip waarop de ontheffing is 
verleend; 
alle gegevens naar waarheid zijn verstrekt.

De aanvrager verleent hierbij Wel toestemming voor digitale verzending van stukken

Datum 4-7-2019

Naam ondertekenaar Jeroen Dooper

Functie/hoedanigheid 
ondertekenaar Adviseur

De melder accepteert hierbij dat

de aanvraag wordt ingediend door de persoon of bedrijf die als aanvrager (en daarmee 
legesplichtige) aangemerkt is of door de persoon die hiervoor gemachtigd is. 
de aanvraag hiermee definitief wordt ingediend. 
de aanvrager ermee bekend is dat voor het in behandeling nemen van deze aanvraag 
leges verschuldigd zijn.
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