
Bijlage 3: Overzicht eerder traject Windpark Caprice 

 
De ontwikkeling van windpark Caprice is een project dat al enkele jaren loopt. Daarom is in deze 

bijlage een uitgebreid overzicht opgenomen met de doorlopen stappen, zodat dit inzichtelijk is voor de 

raadsleden.  

 
Alle stukken over Windpark Caprice op de gemeentewebsite zijn te raadplegen op: 
https://www.lingewaard.nl/caprice 
 
Het beleidskader windenergie is te vinden op: 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR628679#d79019719e700  

 

Voorgaande stappen en mijlpalen 
- Windpark Caprice B.V. heeft op 17 maart 2019 een conceptaanvraag voor een 

omgevingsvergunning (vooroverleg) ingediend voor twee windturbines op de locatie van 

Steenfabriek Caprice. 

- Omdat besloten is dat er een (vrijwillige) MER-procedure wordt doorlopen is een Notitie Reikwijdte 

en Detailniveau (NRD) opgesteld. Het concept van deze Notitie is gedurende zes weken ter inzage 

gelegd vanaf 20 december 2018 met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Van de 26 

ingekomen zienswijzen is een reactienota zienswijzen NRD opgesteld. Naar aanleiding van de 

ingekomen zienswijzen zijn er punten naar voren gekomen waarop de reikwijdte en het 

detailniveau van het op te stellen MER zijn aangescherpt.   

- De gemeenteraad heeft op 27 juni 2019 besloten dat zowel de omgevingsvergunning als andere 

benodigde vergunningen worden gecoördineerd vanuit het coördinatiebesluit.  

- Met het besluit van 2 juli 2019 van Gedeputeerde Staten van Gelderland is het bevoegd gezag 

voor het verlenen van de omgevingsvergunning overgedragen aan het college van Lingewaard. 

- De definitieve vergunningsaanvraag voor de bouw en exploitatie van twee windturbines is 

ontvangen op 5 juli 2019.  

- Om te voldoen aan het wettelijk verplichte vooroverleg is de aanvraag toegestuurd aan de 

verschillende overlegpartners en degene die ook in het kader van de MER–procedure zijn 

aangeschreven. De ingekomen reacties zijn verwerkt in de Reactienota vooroverleg Windpark 

Caprice.  

- De MER-commissie en de Commissie Omgevingskwaliteit hebben een advies uitgebracht. De 

opmerkingen van de MER-commissie zijn verwerkt in de aanvraag zoals die nu voorligt.  

De Commissie Omgevingskwaliteit heeft een negatief advies uitgebracht. In het document 

“Toetsing beleidskader windenergie, windpark Caprice” is nader onderbouwd waarom het college 

toch denkt dat alles overwegende sprake is van een haalbaar en uitvoerbaar plan dat getuigt van 

een goede ruimtelijke ordening binnen de vastgestelde beleidskaders voor windenergie. 

- De gemeenteraad heeft op 23 september 2020 een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 

zoals (ontwerp-vvgb) afgegeven. 

- Tussen 29 oktober en 9 december 2020 was de eerste terinzagelegging van de ontwerpstukken; 

- Op 9 maart 2021 is door het college besloten dat de terinzagelegging wordt herhaald. Dit omdat 

niet de juiste stukken ter inzage zijn gelegd, en in de tussentijd een verzoek voor het wijzigen van 

het vermogen van de windturbines van 5 naar 7 MW door de initiatiefnemer is ingediend. De 

stukken die ter inzage lagen zijn te vinden op: https://www.lingewaard.nl/windpark-caprice-

documenten. Tussen 10 juni en 22 juli 2021 was de tweede terinzagelegging van de 

ontwerpstukken (omgevingsvergunning, Wet-natuurvergunning & Wet-natuurontheffing, vvgb van 

de raad). 

- De Raad van State deed 30 juni (tijdens tweede terinzagelegging) uitspraak in een rechtszaak 

over het bestemmingsplan voor een windpark in het Groningse Delfzijl. Zij bepaalde dat het 
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activiteitenbesluit voor een windpark van drie of meer windturbines niet zomaar toegepast kan 

worden. 

- Tussen 26 augustus en 7 oktober 2021 heeft de watervergunning ter inzage gelegen in een 

gecoördineerde procedure. Rijkswaterstaat is hiervoor bevoegd gezag. Er zijn twee zienswijzen 

gestuurd. RWS behandelt deze.  

- Op 29 augustus 2021 heeft het college besloten om de mogelijkheid van het vaststellen van 

strengere normen voor dit windpark te onderzoeken. Het college vond het niet uitlegbaar dat voor 

een windpark van drie of meer windturbines het Activiteitenbesluit niet meer geldig is, en voor de 

twee windturbines van Caprice nog wel. Het college heeft daarom besloten tot onderzoek naar de 

haalbaarheid voor het vaststellen van aanvullende voorschriften. 

- 12 december 2021 heeft het college besloten dat zij het onderzoek naar het vaststellen van 

strengere normen doorzet. Hiervoor is onderzoek gedaan naar de implicaties van deze keuze, en 

juridisch advies ingewonnen van advocatenbureau DirkZwager. Hierover is de raad geïnformeerd 

op 14 december 2021.  

- Er is advies ingewonnen bij extern onderzoeksbureau Pondera, dat onafhankelijk onderzoek heeft 

gedaan en advies heeft gegeven over de vast te stellen voorschriften, aanvullend op het geldende 

activiteitenbesluit. Het college heeft gekozen om de onderzoekslijn voort te zetten en aanvullende 

voorschriften op het gebied van slagschaduw en geluid vast te stellen.  

- De ingediende zienswijzen zijn in behandeling genomen, dit betreft zienswijzen die in beide 

perioden zijn ingediend. Op basis daarvan is een reactienota zienswijzen opgesteld. Hierin zijn ook 

de aanvullende voorschriften verwerkt.  

- Het college besluit op 27 juni 2022 over: 

- Het vaststellen van de reactienota zienswijzen; 

- Het vaststellen van aanvullende voorschriften voor geluid en slagschaduw voor 

windpark Caprice;  

- Het voorstel aan de raad om: 

- de reactienota zienswijzen Windpark Caprice vast te stellen; 

- een definitieve verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor 

realisatie van Windpark Caprice, met een maximale tiphoogte van 240 meter, op 

het perceel Scherpekamp 3 in Angeren;  
- te verklaren dat ten behoeve van de te verlenen omgevingsvergunning geen 

exploitatieplan nodig is; 

- De portefeuillehouder duurzaamheid te mandateren om de ontwerp-

omgevingsvergunning op te stellen en als bijlage bij het raadsvoorstel te voegen. 

 

Na besluitvorming in college zal de raad een besluit nemen over de reactienota zienswijzen en de 

definitieve verklaring van geen bedenkingen. Hierna kan college een besluit nemen over het afgeven 

van de vergunning voor windpark Caprice.  
 

 


