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We moeten met z’n allen werken aan een 

duurzaam Lingewaard, ook voor toekomstige 

generaties. Windenergie levert een bijdrage aan de 

verduurzaming van de energievoorziening. We 

hebben windenergie nodig om onze 

klimaatdoelstellingen te behalen en fossiele 

energiebronnen als kolen en aardgas te vervangen. 

De uitstoot van CO2 zal hierdoor verlaagd worden. 

Initiatieven voor windenergie roepen echter ook 

veel vragen op; onder meer over geluid, 

slagschaduw en uitzicht. 

 

Ook in Lingewaard gaan windturbines geplaatst 

worden. Dit willen wij op een verantwoorde manier 

doen, met oog voor natuur, landschap, leefbaarheid 

en het eerlijk verdelen van lusten en lasten. 

 

Windenergie in Lingewaard 
 

Waarom windenenergie? 
 

Als gemeente hebben wij onze handtekening gezet 

onder het Gelders Energieakkoord. Samen hebben 

we de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. 

Wij hebben afgesproken om in 2020 voor 14% 

duurzame energie te produceren en 16% in 2023. 

Deze doelstellingen lijken wij te halen. Wij hebben 

een aantal duurzame energieprojecten in onze 

gemeente: het drijvend zonnepark op het 

gietwaterbassin in tuinbouwgebied NEXTgarden en 

Groen Gas Gelderland. Hiernaast hebben 

inmiddels meer dan 1.780 daken in onze gemeente 

zonnepanelen.  

 

Betrouwbaar en efficiënt 

Om uiteindelijk energieneutraal te worden zijn alle 

bronnen voor schone energie nodig. Zoals zonne-

energie, aardwarmte en wind. Het is op dit moment 

de voornaamste techniek voor energietransitie (de 

transitie naar duurzame elektriciteit). Windenergie 

is een betrouwbare en efficiënte bron die nu al 

volop beschikbaar is. De techniek voor wind op 

land is voldoende ontwikkeld om windenergie op 

grote schaal toe te passen. Windenergie gaat 

daarom zeker onderdeel uitmaken van de 

energiemix van de komende 20-30 jaar.  

 

Werkgelegenheid 

Bovendien leveren windmolens lokaal 

werkgelegenheid en inkomsten op. 

Projectontwikkelaars werken vaak met (bouw-

)ondernemingen in de regio om de funderingen, 

wegen, kabels en leidingen voor de windparken 

aan te leggen. Daarnaast zal ook voor het 

onderhoud lokaal werkgelegenheid ontstaan. 

 

Voordelen van windenergie 

• Grote productie elektriciteit 

• Lage kosten per MWh 

• Klein grondoppervlak 

• Goede businesscase. Dit biedt kansen voor 

participeren en omgevingsfonds 

• Relatief tijdelijk karakter (20-30 jaar) 

 

Nadelen van windenergie 

• Zichtbaar 

• Geluid 

• Slagschaduw 

• Effect op natuur 

Juist deze nadelen willen we onderzoeken door 

middel van een milieueffectrapportage per project. 

 

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor 

omwonenden, geïnteresseerde inwoners, 

ondernemers van windenenergieprojecten in 

de gemeente Lingewaard.  

 

In deze nieuwsbrief leest u meer over: 

 

Windenergie in Lingewaard 

• Waarom windenergie? 

• Positieve grondhouding 

• Beleidskader windenergie  

 

Initiatief: twee windturbines bij Caprice 

• Aanvraag 

• Zienswijzen en reactienota 

• Bijeenkomst 13 mei 

• Vervolgstappen 
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Positieve grondhouding 

 

Lingewaard is zich bewust van de realiteit en de 

noodzaak van de energietransitie. Vanuit de 

noodzaak hebben wij een positieve grondhouding 

over windenergie en werken wij binnen onze 

beleidskaders mee aan initiatieven. 

 

In december 2017 is door de gemeenteraad een 

motie aangenomen waarin de gemeenteraad het 

college oproept potentiële locaties voor duurzame 

energieopwekking vanuit een positieve 

grondhouding te bezien. Het college van B&W 

heeft de motie opgepakt en verder uitgewerkt 

(collegeuitvoeringsprogramma). 

 
Beknopte inhoud van de motie van de 

gemeenteraad:   

1. Positieve grondhouding windenergie  

2. Uitvoeren Milieueffectrapportage 

3. Goede verdeling lusten en lasten 

Beleidskader windenergie 
 

De gemeente is bezig met een beleidskader 

windenergie. Het beleidskader schrijft duidelijke 

randvoorwaarden voor, waarmee wij vinden dat 

windenergie op een zorgvuldige manier ingepast 

kan worden in Lingewaard. 

 

Windenergie heeft impact op de leefomgeving. Het 

is daarom belangrijk om inwoners, bedrijven en 

organisaties inspraak te geven op dit onderwerp. 

Daarom leggen we dit beleidskader ter inzage en 

gaan we actief input ophalen. 

 

Het concept beleidskader is digitaal te downloaden 

via https://www.lingewaard.nl/windenergie-

lingewaard/. Maandag 1 juli organiseert de 

gemeente een avond over het beleidskader 

windenergie. Tussen 19 en 21 uur kunt u vragen 

stellen over het beleidskader en uw reactie 

achterlaten. 
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Windpark Caprice 
 

Aanvraag 
De initiatiefnemers (steenfabriek Caprice en 

Renewable Energy Factory) hebben een 

principeverzoek ingediend bij de gemeente, voor 

planologische wedewerking voor de oprichting van 

2 windturbines op het terrein van Steenfabriek 

Huissenswaard: windpark Caprice. 

De inhoud van de onderzoeksvragen van de 

initiatiefnemers hebben betrekking op een windpark 

met de volgende kenmerken: 

• 2 windturbines 

• Totaal vermogen 7-10MW 

• Ashoogte tussen 130m en 160m 

• Rotordiameter tussen 130m en 160m 

• Tiphoogte tussen 195m en 240m 

 

 
 

Stappen die tot nu zijn doorlopen voor windpark 

Caprice: 

1. Principeverzoek initiatiefnemers 

2. Onderzoeken ( waar onder een vrijwillige 

milieueffectrapportage) 

3. Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter 

inzage, dit is de startnotitie van de 

Milieueffectrapportage en bevat de 

onderzoekskaders 

4. Zienswijzen op NRD 

5. Reactienota + advies initiatiefnemers  

 

Binnenkort komt er een website met meer 

informatie vanuit de initiatiefnemers. Wilt u meer 

weten? Neem dan contact op met de 

initiatiefnemers, via 

m.weijn@renewablefactory.com 

 

Zienswijzen en reactienota 
 

De gemeente heeft de volgende reacties gehad 

op de NRD: 

• 25 zienswijzen: 

o 12 uit gemeente Lingewaard 

o 10 uit gemeente Duiven 

o Provincie Gelderland 

o Gemeente Duiven 

o Rijkswaterstaat 

• Advies Commissie mer 

 

De inhoud van deze zienswijzen waren: 

• Kritisch 

• Uiting van zorgen 

• Positief 

 

Wat is er gebeurd met de zienswijzen? 

• Breed opgepakt 

• Reactienota opgesteld 

• Reactienota vastgesteld door college van 

B&W 

• Aanpassing reikwijdte en detailniveau MER 

• Advies naar initiatiefnemers gestuurd 

 

Download de volledige reactienota en het advies 

naar de initiatiefnemers via 

www.lingewaard.nl/windenergie-lingewaard/  

 

Informatieavond 13 mei 2019 
 

Op maandagavond 13 mei 2019 heeft een 

informatieavond plaatsgevonden in Huissen, 

waarbij de gemeente Lingewaard inwoners heeft 

geïnformeerd over het proces rondom windpark 

Caprice. Tijdens deze avond zijn vragen gesteld.  

De vragen en antwoorden zijn als bijlage 

opgenomen bij deze nieuwsbrief. 
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Vervolgstappen 
 

De opdracht aan initiatiefnemers bestaat uit de 

volgende onderdelen: 

• Uitvoeren onderzoeken over (ahv 

Milieueffectrapportage): 

o Effecten van geluid 

o Effecten van slagschaduw 

o Visuele impact 

o Effecten op natuur 

• Rekening houdend met: 

o Punten reactienota NRD, waar 

onder 

o Advies Commissie mer 

• Zorgvuldig proces > zorgvuldigheid boven 

snelheid 

• Communicatie 

o Regelmatig communiceren 

o Informatieavonden 

o 2400m rond windturbines 

• Effecten op omgeving beperken 

o (Direct) omwonenden  

o Natuur 

• Oprichten klankbordgroep 

 

Download het advies naar de initiatiefnemers via 

www.lingewaard.nl/windenergie-lingewaard/ 

 

 

Klankbordgroep 
 

Op advies van de gemeente zal de initiatiefnemer 

een klankbordgroep samenstellen. Deelnemers aan 

de klankbordgroep kunnen: 

• Meepraten over het initiatief 

• Meepraten over financiële participatie 

• Deelnemen aan ruimte-ateliers 

 

De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep is 

gepland op maandagavond 24 juni. U kunt zich nog 

aanmelden, door contact op te nemen met de 

initiatiefnemers, via 

m.weijn@renewablefactory.com  

 

  

 
 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de 

gemeente Lingewaard. Hoewel wij de tekst 

zorgvuldig samenstellen, kunt u hieraan geen 

rechten ontlenen. 

 

Heeft u vragen over de informatie in deze 

nieuwsbrief? Neem dan contact op met de 

projectleider windenergie Mathijs Heitkamp.  

U kunt hem bereiken via telefoonnummer  

(026) 326 01 11 of door een e-mail te sturen aan 

m.heitkamp@lingewaard.nl. U kunt dit mailadres 

ook gebruiken om aan te geven dat u geen 

nieuwsbrief meer wilt ontvangen. 
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Bijlage: Vragen en antwoorden informatieavond windpark 

Caprice 
 

Ter introductie:  

Op maandagavond 13 mei 2019 heeft een informatieavond plaatsgevonden in Huissen, waarbij de 

gemeente Lingewaard inwoners heeft geïnformeerd over het proces rondom windpark Caprice. Tijdens deze 

avond zijn vragen gesteld. Deze vragen zijn hieronder weergegeven en van een antwoord voorzien. 

 

 
1. Wilt u de fluoruitstoot van steenfabriek Caprice meenemen in uw onderzoek?  

Antwoord: De initiatiefnemer voert onderzoeken uit naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van 

windpark Caprice. De reikwijdte en het detailniveau van deze onderzoeken staat beschreven in de NRD. 

Fluoruitstoot van de steenfabriek maakt geen deel uit reikwijdte en detailniveau van de onderzoeken 

omtrent windpark Caprice. 

Mocht u vermoedens hebben dat de fluoruitstoot de gestelde normen overschrijdt, dan kunt u hiervan 

melding maken bij Omgevingsdienst Regio Arnhem, via 026 -377 1600 of postbus@odra.nl. 

Deze vraag is ook neergelegd bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem en met de indiener van deze vraag 

wordt contact opgenomen door een medewerker van Omgevingsdienst Regio Arnhem. 

 
2. Caprice heeft het gehele terrein rond de steenfabriek van bomen en struiken ontdaan. Deze zijn gekapt 

in februari 2019. Is er een van te voren een inventarisatie gemaakt van flora/fauna in het kwetsbare 
Natura2000 gebied? Er werd aangegeven dat er een kapvergunning was verleend door gemeente. Is de 
kapvergunning in te zien? En daarnaast is de inventarisatie  m.b.t. flora en fauna uitgevoerd en 
geëvalueerd. 

Antwoord: Er is op 7 maart 2019 een kapvergunning verleend voor een rij met zwarte populieren en een 

meidoornhaag met dossiernummer 195284242 (zie lijst met vergunningen in Bijlage 4).  

Op 18 december 2018 is er een omgevingsvergunning milieu verleend voor een 

natuurontwikkelingsproject met recreatieve, landschappelijke en ecologische doelstellingen met 

dossiernummer 195269553 (zie lijst met vergunningen in Bijlage 4).  

Beide vergunningen zijn te downloaden via deze WeTransfer link: https://we.tl/t-DD8D2xQKhp Let op: 

deze link is slechts 7 dagen beschikbaar 

Alle vergunningen zijn (digitaal) gepubliceerd bij binnenkomst en besluitvorming tijdens de procedure 

van deze aanvragen. Inzien van de vergunningen, en eventuele onderliggende onderzoeken, kan via 

Omgevingsdienst Regio Arnhem, via 026 -377 1600 of postbus@odra.nl, of bij gemeente Lingewaard via 

026-3260111 of gemeente@lingewaard.nl. Houd u bij het eventuele opvragen van deze vergunningen 

rekening met de geldende doorlooptijden. 

N.B. de onderzoeken die zijn uitgevoerd ten behoeven van het wijzigingen van het bestemmingsplan zijn 

inzichtelijk via www.ruimtelijkeplannen.nl. Meer informatie is te vinden in Bijlage 1. 

 
3. De gebouwen, installaties en het terrein van Caprice zijn de laatste jaren sterk uitgebreid, ook al ligt de 

fabriek in een kwetsbaar natuurgebied. Zijn voor alle uitbreidingen vergunning verleend en zijn in te 
zien? 

Antwoord: Er zijn diverse vergunningen verleend op het terrein van de Steenfabriek Huissenswaard. 

Onder andere het plaatsen van megablokken voor zandopslag en het plaatsen van een 

rookgasreinigingsinstallatie met opslagsilo (zie lijst met vergunningen in Bijlage 4). 

Deze vergunningen zijn (digitaal) gepubliceerd bij binnenkomst en besluitvorming tijdens de procedure 

van deze aanvragen. Inzien van de vergunningen, en eventuele onderliggende onderzoeken, kan via 

Omgevingsdienst Regio Arnhem, via 026 -377 1600 of postbus@odra.nl, of bij gemeente Lingewaard via 

026-3260111 of gemeente@lingewaard.nl. Houd u bij het eventuele opvragen van deze vergunningen 

rekening met de geldende doorlooptijden. 
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N.B. de onderzoeken die zijn uitgevoerd ten behoeven van het wijzigingen van het bestemmingsplan zijn 

inzichtelijk via www.ruimtelijkeplannen.nl. Meer informatie is te vinden in Bijlage 1. 

 
4. Op de vraag wat de kansen zijn dat Caprice als industrie door plaatsing van de windmolens nog meer 

gaat uitbreiden in de toekomst, werd op gezegd dat dit speculeren is. Kan er nu een 0-meeting gedaan 
worden mbt het aantal vrachtauto’s (diesel) die door de kernen van dorpen  en op de dijken in 
Lingewaard rijden en klei aanvoeren/bakstenen afvoeren? Op dit moment is de toename van groot 
verkeer van klei aanvoer en stenentransport in Angeren en op de dijk duidelijk merkbaar.  

Antwoord: Het aantal transportbewegingen zal door de mogelijke oprichting van 2 windturbines niet 

veranderen, afgezien van de bouwfase. Een 0-meting is derhalve niet van toepassing. De recentelijke 

toename van vrachtverkeer is te wijden aan de lage waterstand in de rivieren, waardoor er minder 

gebruik kon worden gemaakt van vrachten via het Pannerdensch Kanaal. Daarnaast zijn er ook de 

economische effecten, in de periode van 2008 – 2016 is er minder vraag geweest naar bakstenen.  

 
5. In hoeverre zal de windenergie een vermindering opleveren voor het gasverbruik/CO2-uitstoot van 

Caprice? Wat is het verbruik nu (0-meeting)? Wat is het doel qua vermindering binnen welk termijn? Het 
gaat tenslotte om de verduurzaming van het proces. 

Antwoord: Caprice heeft zich, in de vorm van een energieverklaring, verplicht een continue verlaging van 

het energieverbruik per ton product en een verbetering van de energieprestatie na te streven. Laatste 

jaren is al veel geïnvesteerd in verduurzaming van het machinepark. De volgende stap in de 

verduurzaming is het opwekken van duurzame energie. De windturbines zullen dienen voor de opwek 

van duurzame elektriciteit en derhalve het gasverbruik niet verminderen. Het volledige 

elektriciteitsverbruik van de steenfabriek kan worden voorzien door het geplande windpark. Met de totale 

elektriciteitsproductie van het windpark wordt tussen de 16.000 en 26.000 ton CO2 bespaart ten opzichte 

van niet duurzame elektriciteitsbronnen, afhankelijk van het uiteindelijke formaat van de windturbines. 

 
6. De verduurzaming van Caprice steenfabriek wordt aangehaald om de windturbines te gaan plaatsen. 

Waarom is er geen vergunning aanvraag om de steen fabriek op waterstof te laten functioneren als 
alternatief van aardgas?  

Antwoord: De techniek van omzetting van elektriciteit naar waterstofgas is nog volop in ontwikkeling. De 

gehele zware industrie is hier mee bezig en de verwachting is dat binnen aanzienlijk tijd op waterstof 

gestookt kan worden. Mocht Caprice gebruik gaan maken van waterstof, dan zullen door Caprice de 

eventuele vergunningen separaat aangevraagd moeten worden bij de gemeente en een nieuwe 

procedure opgestart moeten worden. 

 
7. Wat is de afstand voor communicatie met omwonenden?  

Antwoord: Er is gewerkt met cirkels met verschillende stralen rondom de windturbine posities. 

Omwonenden binnen 600 zijn persoonlijk door de initiatiefnemer benaderd. Iedereen binnen 2400m is 

per brief aangeschreven (was 1200m bij 1
e
 informatieavonden in Doornenburg en Loo). Verder wordt er 

gecommuniceerd via publieke en digitale kanalen, zoals internet en e-mail, waarbij geen relatie is met de 

afstand tot de windturbines. 

 
8. In hoeverre wordt er extra werkgelegenheid gecreëerd zoals aangegeven in de presentatie?  

Antwoord: Het creëren van (lokale) werkgelegenheid heeft betrekking op de gehele energietransitie en 

niet op windpark Caprice alleen.  

 
9. Wat is het beleid dat Caprice moet ondergaan om zo goed mogelijk inpassing in een kwetsbare 

omgeving. En daarnaast zo min mogelijk hinder voor de directe omgeving? 

Antwoord: Aan de hand van de Milieueffectrapportage zal moeten worden aangetoond dat de oprichting 

van 2 windmolens op het terrein van Caprice geen significant negatieve effecten heeft op de omgeving. 

Daarnaast zal het initiatief worden getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. 
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10. Wanneer wordt er vergund? Wat zijn de criteria voor vergunning? Wat zijn de criteria voor afwijzing? 

Antwoord: Wanneer er een vergunning kan worden verleend is sterk afhankelijk van het proces. De 

lengte van het proces kan sterk variëren. Hierbij gaat zorgvuldigheid boven snelheid. 

De criteria voor verlening van de vergunning zijn sterk afhankelijk van de uitkomsten en de wet- en 

regelgeving. Uiteindelijk moet de gemeenteraad een “verklaring van geen bedenkingen” afgeven en 

vervolgens kan het college van B&W de omgevingsvergunning verlenen. 

 
11. De hoogte van de windmolens zijn in tegenspraak met een maximale hoogte van de brug van de A15 

welke gepland is. De hoogte zou maximaal 20 meter worden (tevens ondertekend door de gemeente 
Lingewaard) om deze kwetsbare omgeving te ontzien. Op dit moment wordt er een aanvraag voorbereid 
van max 240 meter van twee windturbines.  

Antwoord: Op het fabrieksterrein van Caprice overlappen 2 grote projecten in Lingewaard: het 

doortrekken van de A15 en de Energietransitie. Binnen deze projecten wordt telkens gekeken naar de 

technische mogelijkheden en worden op basis van deze mogelijkheden keuzes gemaakt. Voor de A15 

heeft men, op basis van de (technische) mogelijkheden gekozen voor een lage brug.  

Binnen de Energietransitie is door de gemeenteraad van Lingewaard gekozen om technisch mogelijke 

locaties voor windenergie, waar onder steenfabriek Caprice, vanuit een positieve grondhouding te laten 

onderzoeken. Dit heeft de raad vastgelegd in een motie aan het college van B&W.  

Binnen een windenergie project is het niet mogelijk om voor varianten te kiezen die in het landschap 

opgaan. Gezien de hoogte van windturbines valt niet meer te spreken van landschappelijk inpassing van 

de windturbines, ze vormen een nieuwe dominante laag in het landschap.  

 
12. Wat is de status van het windpark langs het tracé van de A15; windpark A15-Lingewaard? 

Antwoord: De initiatiefnemers van windpark A15-Lingewaard hebben een principeverzoek ingediend bij 

de gemeente Lingewaard, met de vraag om procedurele medewerking. Momenteel is de initiatiefnemer 

onderzoeken aan het uitvoeren, alvorens het principeverzoek te concretiseren.. 

 
13. Waarom wordt in de reactienota Zienswijzen, Notitie Reikwijdte en de Detailniveau Windpark Caprice, 

het EPvE (Estetisch Programma van Eisen), zoals verwoord in één van de ingediende zienswijzen, niet 
genoemd? 

Antwoord: In het advies richting de initiatiefnemer is opgenomen dat het project ViA15 als autonome 

ontwikkeling moet worden meegenomen. Het EPvE maakt hier onderdeel van uit. ViA15 zal worden 

inbegrepen in diverse onderzoeken, waaronder geluid en visualisaties. 

 
14. Kunnen de (toekomstige) windturbines in z’n geheel worden bezien; Lingewaard maar wellicht ook 

groter: langs A15?. 

Antwoord: De gemeente wenst een open en onderbouwde discussie te voeren over de ruimtelijke 

inpassing van de windturbines, in een zogenoemd ruimte-atelier. Initiatiefnemers van windenergie 

projecten dienen deze ruimte-ateliers te organiseren. Omwonenden dienen een stem te krijgen in deze 

ruimte ateliers. Daarom dienen direct omwonenden en/of leden van een klankbordgroep uitgenodigd te 

worden voor het ruimte-atelier. 

Belangrijke onderwerpen tijdens het ruimte-atelier zijn de posities van de windturbines in relatie tot de 

omgeving (inclusief gebouwde en/of vergunde windprojecten in de omgeving), het formaat van de 

windturbines en de verhouding tussen ashoogte, tiphoogte en rotordiameter. De initiatiefnemer dient 

hiervoor (interactieve) 3D animaties aan te leveren, eventueel met meerdere scenario’s. 

 
15. Waarom wordt er gesproken over een “windpark”? Zijn er plannen voor toekomstige uitbreiding van het 

windpark? 

Antwoord: De huidige aanvraag omvat 2 windturbines. De naam “windpark Caprice” is gekozen door de 

initiatiefnemer. Van een groter aantal dan 2 windturbines is momenteel geen sprake. Dit zou ook niet 

inpasbaar zijn binnen de eigendomsgrenzen van de steenfabriek. 
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16. Geven de windturbines ook straling af?  

Antwoord: Windturbines geven elektromagnetische straling af, zoals elk elektrisch “apparaat”. 

Windturbines moeten hierbij voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Meer informatie over dit 

onderwerp is te vinden via: https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/kennis-en-

informatie/eu-wetgeving/ce-markering/overzicht-ce-richtlijnen/elektronische-apparatuur/emc-apparatuur 

 
17. Kunnen er beelden worden gemaakt om inzicht te krijgen in de hoogte van de windturbines? 

Antwoord. Ja. Tegenwoordig kunnen er op allerlei manieren visualisaties worden gemaakt om een goed 

beeld te geven hoe het landschap eruit kan komen te zien, na inpassing van windturbines. De 

initiatiefnemers gaan dergelijke visualisaties opstellen en deze bespreken met de gemeente en de 

klankbordgroep. De beelden zullen ook onderdeel uitmaken van de milieueffectrapportage, die 

uiteindelijk bij de vergunningsaanvraag gepubliceerd zullen worden. 

 
18. Wie is er verantwoordelijk voor toezicht op de windturbines?  

Antwoord: De eigenaar is verantwoordelijk voor de windturbines en de veilige werking van de 

windturbines. Windturbines worden jaarlijks (soms vaker) gecontroleerd op allerlei punten, zodat goede 

en veilige werking wordt geborgd. 

Tijdens de bouw- en operationele fase wordt het voor inwoners duidelijk gemaakt waar zij terecht 

kunnen voor op en/of aanmerkingen. 

Mochten er tijdens de bouw- en/of operationele fase vermoedens zijn dat wet- en regelgeving wordt 

geschonden, dan kan men hier melding van maken bij het bevoegde gezag. Voor de 

omgevingsvergunning zal dit de gemeente Lingewaard zijn. 
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Bijlage 1: Bestemmingsplannen  

 

Op en om het fabrieksterrein van steenfabriek Huissenswaard gelden 2 bestemmingsplannen. Bij de 

wijzigingen van de bestemming zijn onderzoeken uitgevoerd. De bestemmingsplannen en de onderzoeken 

zijn digitaal beschikbaar. 

• Bestemmingsplan Herinrichting Angerense en Doornenburgse Buitenpolder (vastgesteld 
24/05/2018), welke betrekking heeft op gebied rondom het terrein Scherpekamp 3. Zie kaart in 
Bijlage 1. Dit bestemmingsplan is in te zien via: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/     

De onderliggende onderzoeken zijn in te zien via: 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1705.165-VG01/b_NL.IMRO.1705.165-

VG01_tb.html  

• Bestemmingsplan Steenfabriek Huissenswaard (vastgesteld 17/11/2016), welke betrekking heeft op 
het perceel Scherpekamp 3. Zie kaart in Bijlage 2. Dit bestemmingsplan is in te zien via: 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/ 

De onderliggende onderzoeken zijn in te zien via: 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1705.159-VG01/b_NL.IMRO.1705.159-

VG01_tb.html  

 

In Bijlage 2 en 3 zijn de kaarten van de beiden bestemmingsgebieden weergegeven. 
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Bijlage 2: kaart bestemmingsplan herinrichting Angerense en Doornenburgse Buitenpolder 
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Bijlage 3: Kaart bestemmingsplan Steenfabriek Huissenswaard 
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Bijlage 4: Lijst met vergunningen 

 

Dossier 
Ontvangst 

aanvraag 

Besluitdatum 

ontwerp 

Besluitdatum 

definitief 
Type Omschrijving Locatie 

Informatie 

opvragen bij: 

195235163 7-2-2017 NVT 30-3-2017 
Reguliere 

procedure 

Het plaatsen van Megablokken 

zandopslag 

NAAM: B.V. Steenfabriek Huissenswaard | 

ADRES: Lingewaard, Angeren, 

Scherpekamp 3,15 

Omgevingsdienst 

Regio Arnhem 

195238674 1-2-2017 NVT 21-4-2017 
Reguliere 

procedure 

Het veranderen van de inrichting door 

het verleggen van de grenzen van de 

inrichting en het wijzigen van een 

transportroute 

NAAM: B.V. Steenfabriek Huissenswaard | 

ADRES: Lingewaard, Angeren, 

Scherpekamp 3,15 

Omgevingsdienst 

Regio Arnhem 

195227918 6-10-2016 10-1-2017 10-4-2017 
Uitgebreide 

procedure 

Het plaatsen van een 

rookgasreinigingsinstallatie met 

opslagsilo 

NAAM: B.V. Steenfabriek Huissenswaard | 

ADRES: Lingewaard, Angeren, 

Scherpekamp 3,15 

Omgevingsdienst 

Regio Arnhem 

195229012 20-10-2016 3-12-2016 20-4-2017 
Uitgebreide 

procedure 

Het verlagen van de zomerkade en de 

weg Scherpekamp nabij de winterdijk 

LOCATIE: Lingewaard, Angeren, 

Scherpekamp nabij de Winterdijk 

Omgevingsdienst 

Regio Arnhem 

195269553 25-6-2018 18-10-2018 18-12-2018 
Uitgebreide 

procedure 

Natuurontwikkelingsproject met 

recreatieve, landschappelijke en 

ecologische doelstellingen 

LOCATIE: Lingewaard, Angeren, 

Angerensche en Doornenburgse 

Buitenpolder 

Omgevingsdienst 

Regio Arnhem 

195284242 19-12-2018 NVT   
Reguliere 

procedure 

Kappen van een rij met zwarte 

populieren en een meidoornhaag 

LOCATIE: Lingewaard, Angeren, 

Angerensche en Doornenburgse 

Buitenpolder 

Omgevingsdienst 

Regio Arnhem 

ARCHIEF 

Lingewaard 

divers 1994 

t/m 2015 
        

NAAM: B.V. Steenfabriek Huissenswaard | 

ADRES: Lingewaard, Angeren, 

Scherpekamp 3,15 

Gemeente 

Lingewaard 

 
 


