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Naar aanleiding van de ter inzage legging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor Windpark 

Caprice bestond de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De NRD is de eerste stap in de procedure 

van de milieueffectrapportage (m.e.r.) en beschrijft de onderzoekskaders. 

De publicatietermijn is gesloten en de zienswijzen zijn beantwoord. 

 
Samenvattend vanuit de reacties zien wij dat omwonenden zorgen hebben omtrent het mogelijke windpark. 

Het gaat dan met name om: 

• effect op landschap en milieu; 

• mogelijke hinder van geluid en slagschaduw; 

• visuele impact.  

 

Als gemeente delen wij deze zorgen. Het initiatief ligt omringd door natuur, in de uiterwaarde van de rivier. 

Er zijn omwonenden rondom het initiatief, in Angeren en Doornenburg, maar ook in Loo en Groessen. Het 

ligt echter ook op een steenfabrieksterrein, op de plek waar nu de Betuweroute en straks ook de A15 de 

rivier kruist. De opgave in het kader van de energietransitie is groot, windturbines leveren een flinke bijdrage 

aan de opwek van duurzame energie. Een afweging van het initiatief is tegen deze achtergrond niet 

eenvoudig te maken. Juist hierom hebben wij in samenspraak met de initiatiefnemer gekozen voor het laten 

uitvoeren van een milieueffectrapportage. Dit doen we om te kunnen beoordelen of de plannen haalbaar en 

uitvoerbaar zijn. Daarbij vinden we het belangrijk om omwonenden en belanghebbenden bij dit proces te 

betrekken. We willen dat de mogelijke effecten van de inpassing van windturbines binnen onze gemeente 

grondig worden onderzocht. Alleen op basis van deze informatie kunnen we een juiste afweging maken of 

wij medewerking willen verlenen aan dit initiatief. 

 

Wij willen u graag uitnodigen voor een openbare inloopavond. Deze is op maandag 13 mei, vanaf 18:00 tot 

21:00 uur. De locatie is de voormalig raadzaal aan de Langekerkstraat 17 in Huissen. U kunt deze avond uw 

vragen stellen over het initiatief. Om 19:00 uur en 20:00 uur geven wij een presentatie over het initiatief en 

het verdere proces. Deze vindt plaats in een aparte ruimte. U kunt gedurende de presentatie tijdelijk niet in 

deze aparte ruimte. Tijdens de inloopavond kunt u ook aan de initiatiefnemers vragen stellen en kunt u zich 

aanmelden voor een klankbordgroep. Vanuit de klankbordgroep zal u in staat zijn om te participeren en 

inspraak te hebben in het verdere proces. 
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Om u ook in de toekomst op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van windpark Caprice zullen wij 

regelmatig een digitale nieuwsbrief gaan versturen. Als u deze nieuwsbrief wilt ontvangen, stuur dan een e-

mail naar m.heitkamp@lingewaard.nl, met als onderwerp “nieuwsbrief Caprice”. 

 

Heeft u nu al vragen of wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met Mathijs Heitkamp. Dit kan door een 

e-mail te sturen aan m.heitkamp@lingewaard.nl. U kunt ook bellen via telefoonnummer 06 – 31 04 87 24. 

 

Wij hopen u op de informatieavond te zien! 

 
Met vriendelijke groet, 

 

 

Mathijs Heitkamp 

Projectleider windenergie 

 

Dit document is automatisch opgesteld en daarom niet ondertekend. 

 


