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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. Wij vinden het belangrijk om u op de 

hoogte te houden van deze ontwikkelingen. Daarom sturen wij u deze brief. 

 

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 (de rechter) bepaald, dat die algemene milieuregels niet zomaar gebruikt mogen worden. Het Rijk 

moet eerst onderzoek doen naar die algemene milieuregels met een zogenaamde milieueffectrapportage.  

 

Normen beter onderbouwen 

Dit 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. 

 

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.  

 

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. 
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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.  

 

Zienswijze indienen tot 22 juli 

Op dit moment loopt de periode dat u een zienswijze kunt indienen. Dit kan nog tot 22 juli. We weten nu nog 

niet of en welke gevolgen de uitspraak van de Raad van State heeft voor windpark Caprice. Daarom gaan 

we door met het ophalen van zienswijzen. Wilt u reageren op de stukken die u kunt inzien? Doet u dit dan 

vooral door het indienen van een (aanvullende) zienswijze voor 22 juli.   

 

Vragen? 

Op onze website www.lingewaard.nl/caprice staat ook de informatienota die wij hierover aan de 

gemeenteraad stuurden. 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. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van Lingewaard, 

 

Bas Pittens,  

Projectleider Duurzame opwekking van energie, team Ruimtelijk Beleid 
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