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Onderwerp 

Windpark Caprice - gevolgen uitspraak windpark Delfzijl door Raad van State 

 

Inleiding 

De Raad van State deed 30 juni uitspraak in een rechtszaak over het bestemmingsplan voor een windpark 

in het Groningse Delfzijl. Deze uitspraak kan ook gevolgen hebben voor windpark Caprice. De gemeente 

onderzoekt nu de gevolgen van deze uitspraak voor windpark Caprice. 

 
Korte uitleg van de uitspraak 

Een gemeente geeft pas een vergunning af als een windpark voldoet aan bepaalde regels en normen voor 

geluid, slagschaduw en veiligheid. Hiervoor worden tot nu toe de algemene milieuregels gebruikt die in heel 

Nederland gelden. Die milieuregels staan in het Activiteitenbesluit. Voor het windpark Delfzijl heeft de Raad 

van State bepaald, dat die algemene milieuregels niet zomaar gebruikt mogen worden. Het Rijk moet eerst 

onderzoek doen naar die algemene milieuregels met een zogenaamde milieueffectrapportage. Hier kunt u 

de uitspraak van RvS terugvinden: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@125875/202003882-1-r3/. Als 

bijlage is een memo met uitleg van onze juridisch adviseur en een kamerbrief van de staatssecretaris van 

Economische zaken en Klimaat opgenomen. 

 

Normen beter onderbouwen 

De uitspraak wil nog niet zeggen dat de normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid niet goed zijn. Maar 

de regering moet ze wel beter onderbouwen met een milieueffectrapportage. Voorlopig kan daarom voor 

windparken geen gebruik gemaakt worden van de normen uit het Activiteitenbesluit. Wel kan een gemeente 

besluiten om een vergunning te verlenen, maar dan moet zij eigen normen toepassen. Die moeten dan wel 

goed onderbouwd zijn. Het Rijk heeft in een kamerbrief aangegeven dat zij de decentrale overheden daarin 

zal ondersteunen. 

 

Uitspraak geldt voor windparken 

De uitspraak geldt alleen voor een windturbinepark met minstens drie windturbines. Dit wordt bevestigd in 

de kamerbrief van de staatssecretaris. Hiermee zou deze uitspraak niet gelden voor projecten met één of 

twee windturbines, zoals windpark Caprice. Hiervoor gelden de huidige normen nog wel. Het Rijk moet nu 

echter een milieueffectrapportage uitvoeren. Daaruit kan blijken dat de normen bruikbaar blijven of 

aangepast moeten worden. Dit laatste kan ook gevolgen hebben voor de normen die gebruikt worden voor 

één of twee windturbines.  

 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@125875/202003882-1-r3/
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Gevolgen voor windpark Caprice 

De gevolgen van de uitspraak voor windpark Caprice zijn daarom nog onduidelijk. De komende tijd 

gebruiken we om dit verder in beeld te brengen. We overleggen onder meer met het Rijk, provincie, de 

initiatiefnemer en juristen over de details van deze uitspraak. Ook stemmen we af met andere gemeenten. 

Zo brengen we de uitspraak en de gevolgen verder in kaart. Hierna komen we terug bij omwonenden, 

indieners van een zienswijze, gemeenteraad en andere betrokkenen.  

 

Kernboodschap 

Raad van State heeft 30 juni een uitspraak gedaan die gevolgen kan hebben voor windpark Caprice. 

Volgens de uitspraak mogen de normen uit het Activiteitenbesluit niet worden toegepast voor windparken. 

De rijksoverheid moet die normen toetsen met een milieueffectenrapportage. Of de gemeente moet zelf 

normen bepalen en die goed onderbouwen. 

Ondanks dat windpark Caprice formeel geen windpark is (minder dan 3 turbines), is nog onduidelijk of en 

welke gevolgen de uitspraak kan hebben voor één of twee windturbines. 

Ook de stappen die nu gezet moeten worden door gemeente Lingewaard zijn niet helder. In overleg met de 

rijksoverheid en/of provincie proberen wij meer duidelijkheid te krijgen over welke stappen de gemeente nu 

kan of moet zetten. Het college vindt het belangrijk om betrokkenen te informeren.   

 

Consequenties (w.o. financiële) 

Terinzagelegging en reactienota 

Op dit moment loopt de periode dat zienswijzen kunnen worden ingediend. Dit kan nog tot 22 juli. Omdat het 

niet duidelijk is of  en welke gevolgen de uitspraak van de Raad van State heeft voor windpark Caprice, gaan 

we  door met het ophalen van zienswijzen.  

In onze reactienota geven wij een reactie op die zienswijzen. Eén van de te behandelen onderwerpen in de 

reactienota is deze nieuwe uitspraak van RvS. Tegen die tijd verwachten wij meer te weten over de 

gevolgen van de uitspraak en de stappen die nodig zijn voordat tot besluitvorming kan worden overgegaan. 

 

Communicatie 

We informeren omwonenden (direct omwonenden tot 1 kilometer, omwonenden tot 10 x tiphoogte én 

inwoners van Angeren, Doornenburg en Loo) en indieners van een zienswijze met een brief. In die brief 

informeren wij over de nieuwe uitspraak van RvS en over het doorzetten van de terinzagelegging.  

Naast de brief informeren we inwoners via de gemeentepagina van Lingewaard en Duiven, actualiseren we 

de informatie op de website en krijgen betrokkenen die zich bij ons hebben gemeld een email. 

 

Personele inzet en financiën 

Geen consequenties 

 

Planning 

De terinzagelegging duurt nog tot 22 juli 2021. 

Na het zomerreces zal de reactienota worden opgeleverd. De opleverdatum is afhankelijk van het aantal en 

inhoud van de zienswijzen. Tevens is zij afhankelijk van de ontwikkelingen als gevolg van de nieuwe 

uitspraak van RvS. 

De besluitvorming was eerder gepland in Q4 van 2021. Het is nu nog onduidelijk welke consequentie de 

uitspraak van RvS heeft op de besluitvorming voor windpark Caprice. 

Naar verwachting wordt eind augustus de ontwerpvergunning van Rijkswaterstaat ter inzage gelegd (de 

uitspraak van RvS heeft vooralsnog geen consequenties hiervoor). 

 

Vervolgstappen 

 

Na de terinzagelegging informeren wij u in een raadsinformatienota over het aantal nieuwe zienswijzen en 

planning. Ook wordt ingegaan op de laatste status betreffende de gevolgen van de nieuwe uitspraak van 

RvS. 
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Bijlage(n) 

 Brief aan omwonenden 

 Kamerbrief Economische zaken en Klimaat 
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