
Besluit raad

gemeente lingewaard

Onderwerp: ontwerpverklaring van geen bedenkingen ten behoeve van realisering Windpark Caprice

De raad van de gemeente Lingewaard;

gezien de aanvraag omgevingsvergunning van Windpark Caprice B.V., ingediend op 5 juli 2019 via het 
digitale omgevingsloket voor de bouw en exploitatie van twee windturbines inclusief fundaties bij 
steenfabriek Caprice, gelegen aan Seherpekamp 3 Angeren;

overwegende dat realisering van dit windpark in strijd is met het vigerende bestemmingsplan Steenfabriek 
Huissenswaard, vastgesteld op 17 november 2016;

dat Windpark Caprice bestaat uit twee windturbines;

dat de vergunning op bandbreedte is aangevraagd:
• met een ashoogte van minimaal 130 meter en maximaal 160 meter;
• met een rotordiameter van minimaal 130 meter en maximaal 170 meter;
® met een tiphoogte minimaal 195 meter en maximaal 240 meter.

dat de gevraagde vergunning kan worden verleend met toepassing van artikel 2.12 lid 1, onder a ten derde, 
artikel 2.20a en artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

dat de te volgen procedure een afwijkingsbesluit betreft op grond van artikel 3.10 Wabo waarbij een 
uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is;

dat tevens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is;

dat het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard het bevoegd gezag is voor het verlenen 
van de omgevingsvergunning nu Gedeputeerde Staten van Gelderland het bevoegd gezag hebben 
overgedragen bij besluit van 2 juli 2019;

dat de gemeenteraad op 27 juni 2019 heeft besloten de noodzakelijke besluiten/vergunningen voor 
Windpark Caprice gecoördineerd voor te bereiden, bekend te maken en tot stand te brengen;

dat de gemeenteraad bevoegd is een verklaring van geen bedenkingen af te geven op grond van artikel 6.5 
Besluit omgevingsrecht (Bor);

dat de gemeenteraad een lijst van categorieën van gevallen, waarvoor geen verklaring van geen 
bedenkingen behoeft te worden afgegeven, heeft vastgesteld;

dat realisering van een windpark niet in de lijst van aangewezen categorieën van gevallen is opgenomen en 
er dus een aparte verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad moet worden afgegeven;

dat voor deze aanvraag een ruimtelijke onderbouwing, met bijlagen waaronder een milieueffectrapportage 
(m.e.r.), is opgesteld, waarin de aanvraag is beschreven en waarin gemotiveerd wordt aangegeven waarom 
en onder welke voorwaarden een vergunning kan worden verleend;



dat de ingediende bescheiden op voorhand geen aanleiding geven te concluderen dat geen sprake is van 
een goede ruimtelijke ordening;

dat een vrijwillige MER-procedure is doorlopen waarbij advies aan de MER-commissie is gevraagd;

dat de ontwerp-vvgb samen met de ontwerp-omgevingsvergunning inclusief alle bijlagen gedurende zes 
weken ter inzage zal worden gelegd;

dat gedurende de termijn van ter inzage legging zienswijzen kunnen worden ingediend;

dat eerst na beoordeling van de ingebrachte zienswijzen besluitvorming over de afgifte van een definitieve 
vvgb zal plaatsvinden;

dat een vvgb kan worden geweigerd indien de activiteit in strijd is met een goede ruimtelijke ordening; 

gelet op het bepaalde in de Wabo, de Awb en de Bor;

BESLUIT

gelet op het bovenstaande een ontwerp-vvgb af te geven voor realisering van Windpark Caprice op het 
perceel Scherpekamp 3 in Angeren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 
van 23 september 2020

De raad voornoemd, 
de griffier,

P.J. Peters


