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1. Inleiding 
Er is een voornemen voor een windpark van twee windturbines op het terrein van Steenfabriek Huis-
senswaard aan het Pannerdensch Kanaal. Deze voorgenomen ontwikkeling past niet in het geldende 
bestemmingsplan. Om de bouw van het windpark mogelijk te maken, zal een omgevingsvergunning 
voor afwijken van het bestemmingsplan aangevraagd moeten worden. 
 
Onderdeel van de procedure is het opstellen van een milieueffectrapport (MER) om de milieueffecten 
van het voornemen in beeld te brengen. De eerste stap in de procedure van de milieueffectrapportage 
(m.e.r.) is om de onderzoekskaders aan te geven. Dit is gebeurd in een Notitie Reikwijdte en Detailni-
veau (NRD). Burgemeester en wethouders van Lingewaard hebben het concept van de NRD met 
ingang van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 voor iedereen ter inzage gelegd. Gedurende 
deze periode heeft iedereen de gelegenheid gehad een zienswijze in te dienen over de inhoud van het 
op te stellen MER. Tevens is door de initiatiefnemer een tweetal openbare inloopavonden georgani-
seerd op 12 en 18 december 2018. Op deze avonden waren vertegenwoordigers van de initiatiefne-
mer en de gemeente aanwezig om informatie te geven over de inhoud van de NRD en om vragen te 
beantwoorden.  
 
In hoofdstuk 2 zijn de ingediende zienswijzen samengevat en beantwoord. De namen en adresgege-
vens van particuliere insprekers mogen vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens niet digitaal 
publiek worden gemaakt. In hoofdstuk 3 is de conclusie beschreven. 
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2. Zienswijzen 
Gedurende de periode dat de NRD ter inzage lag zijn in totaal 25 zienswijzen ingediend. Daarnaast 
heeft de onafhankelijke commissie voor de milieueffectrapportage een advies uitgebracht over de 
NRD.  
 
Het definitieve advies van de commissie voor de milieueffectrapportage is als bijlage 1 bij deze reac-
tienota gevoegd. 
 

2.1. Leeswijzer 
In dit document zijn de verschillende (onderdelen van) zienswijzen gebundeld per thema en van een 
beantwoording voorzien. Ondanks dat per thema een korte samenvatting van de zienswijzen is gege-
ven zijn alle zienswijzen volledig bij de gemeentelijke afweging betrokken. De adviezen van instanties 
zijn per stuk samengevat en beantwoord. 
Per reactie staat aangegeven wat het gevolg is voor de reikwijdte en detailniveau van het MER. Hierin 
zijn drie categorieën: 
“Ja” De zienswijze leidt tot een aanpassing van de reikwijdte en detailniveau van het MER. 

Er wordt verwezen naar het advies in hoofdstuk 3. 
“Nee” De zienswijze is afgewogen en “gehoord”, maar leidt niet tot een aanpassing van de 

reikwijdte en detailniveau van het MER. 
“Nvt” Het onderwerp van de zienswijze is al opgenomen in de reikwijdte en detailniveau van 

het MER. Aanpassing van de reikwijdte en detailniveau van het MER is niet van toe-
passing. 

 
Punten waarop de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER zijn aangescherpt naar 
aanleiding van de zienswijzen en adviezen zijn samengevat aan het eind van deze reactienota.  
 
In de zienswijzen en de beantwoording worden meerdere afkortingen en begrippen gebruikt. Een aan-
tal veelgebruikte begrippen worden hieronder toegelicht: 
m.e.r. Milieueffectrapportage. Brengt de milieugevolgen van een plan in beeld voordat daar-

over een besluit wordt genomen. 
MER Milieueffectrapport. Eindproduct van de milieueffectrapportage en bevat de onder-

zoeksresultaten van de m.e.r. 
NRD Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Startnotitie van de m.e.r. en beschrijft welke onder-

zoeken zullen worden uitgevoerd en het in welk detailniveau. 
WHO World Health Organization 
Natura 2000 Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grond-

gebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van 
het beleid van de EU voor behoud en herstel van biodiversiteit. Natura 2000 is niet 
enkel ter bescherming van gebieden, maar draagt ook bij aan bescherming van soor-
ten (en hun habitatten). 

Lden De Lden (Engels: Level day-evening-night) is een maat om de geluidsbelasting door 
omgevingslawaai uit te drukken. 

dB Decibel. Geeft geluidsniveau aan. 
db(A) Geeft geluidsniveau aan. De dB(A) is afgeleid van de gewone decibel, maar corrigeert 

de geluidssterktes voor de gevoeligheid van het (menselijk) oor. 
MW MegaWatt. Eenheid om het geïnstalleerde vermogen van een windturbine aan te ge-

ven. 
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2.2. Zienswijzen per thema 
 
Thema A: Nut en noodzaak windenergie 

Nr. Zienswijze Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

1 Indieners geven aan dat zij als burgers van de gemeente Lin-
gewaard begrijpen dat er voor de toekomst een duurzame 
energievoorziening zal moeten worden ontwikkeld. Dat hiervoor 
ook wellicht windenergie gekozen kan worden lijkt duidelijk, 
naast allerlei ander vormen van alternatieve energieopwekking 
om de leefbaarheid voor alle bewoners van het buitengebied en 
natuur hoog in het vaandel te houden. 

Het is een terecht punt dat voor een volledig klimaatneutraal 
Lingewaard windenergie niet zal volstaan. We zullen meerdere 
duurzame bronnen in overweging moeten nemen. Daarnaast 
moeten we de vele kwaliteiten van Lingewaard (waar onder 
natuur) bewaken en borgen. 

Nee 

2 Indieners geven aan dat zij beslist wèl vóór het gebruik van 
alternatieve energie om de CO2 uitstoot wereldwijd te ver-
minderen zijn. De oplossing van het CO2 probleem mag 
echter niet ten koste gaan van de gezondheid en het woon-
genot van de omwonenden en ook niet van het verlies aan 
natuurwaarden. Het probleem verleggen kan nooit de be-
doeling zijn. 

De gemeente deelt deze zorgen. De mogelijke gevolgen van 
het initiatief zijn echter nog niet bekend. Dit dient onderzocht te 
worden als onderdeel van de m.e.r. 

Nvt 

3 Indieners stellen dat als ondernemers gebruik maken van 
subsidieregelingen om zwaar gesubsidieerde windturbines 
te plaatsen onder de noemer van verduurzaming van een 
bedrijfstak (lees hier: Steenfabriek Huissenswaard),  zij als 
omgeving niet serieus worden genomen (informatie schrij-
ven Caprice: verduurzaming Steenfabriek Huissenswaard 
d.d. 26 oktober 2018). Deze industrietak heeft namelijk als 
grootste energieverbruik (om zijn ovens te stoken t.b.v. de 
baksteenproductie) aardgas als brandstof. Hiermee wordt 
geen enkel recht gedaan aan de terugdringing van CO2-
uitstoot. Daarnaast is historisch gezien de locatie van deze 
activiteiten niet meer logisch. Er wordt geen klei meer ge-
wonnen in de uiterwaarden. Alle grondstoffen moeten wor-
den aangevoerd per vrachtwagen (kleitransport via de 
dorpskernen en de Rijndijk) daarnaast kan transport van de 
bakstenen ook alleen met vrachtwagens gerealiseerd wor-
den. De toename van CO- uitstoot en fijnstofaccumulatie in 

De initiatiefnemer is voornemens om (een deel van) haar be-
drijfsvoering te verduurzamen. Door de plaatsing van twee mo-
derne windturbines kan het bedrijf, Steenfabriek Huissens-
waard, op een lokale en duurzame manier zichzelf van elektrici-
teit voorzien. De twee windturbines kunnen met circa 25% van 
hun elektriciteitsproductie in het gemiddeld jaarlijks elektrici-
teitsverbruik van de Steenfabriek Huissenswaard voorzien. Ten 
tijde van de piekvraag van de Steenfabriek Huissenswaard, 
gaat 100% van de energieopbrengst van de twee windturbines 
naar de Steenfabriek Huissenswaard. Zoals in de NRD is aan-
gegeven wil Steenfabriek Huissenswaard, wanneer dit tech-
nisch mogelijk wordt, de elektriciteit ook gebruiken voor de be-
nodigde warmte voor de productie van de stenen. Verplaatsing 
van de bedrijvigheid (industrie) is niet aan de orde.  

Nee 
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Nr. Zienswijze Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

een kwetsbaar gebied zijn substantieel door deze activitei-
ten. Een her-concentratie van deze vervuilende industrietak 
in Lingewaard op een afgezonderd industrieterrein met de 
juiste ontsluiting is logisch. 

4 Indieners stellen dat de gemeente in de uitnodigende brief 
over “Mooi Lingewaard" spreekt. Hoe verhoudt de land-
schappelijke inpassing van de windmolens zich in relatie tot 
omgeving (Lingewaard, Liemers)? Hoe verhoudt de inpas-
sing zich in relatie tot aanleg van de doortrekking van de 
A15 en de bezwaren en discussies hieromtrent? Een duur-
zame toekomst met minder fossiele brandstoffen moeten we 
nastreven, maar zijn deze extreem grote windmolens op 
deze locatie een duurzame oplossing? 

De plaatsing van twee moderne windturbines heeft gevolgen 
op de landschappelijke beleving in en rondom de projectlo-
catie. Dit is ook de reden dat de landschappelijke beoorde-
ling een belangrijke plaats heeft in het milieueffectrapport. 
Door de grote en kosteneffectieve bijdrage aan de energie-
transitie neemt de gemeente Lingewaard voor de ontwikke-
ling van windenergie op het terrein van Caprice een positie-
ve grondhouding in.  

Nee 
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Thema B: Locatiekeuze Steenfabriek Huissenswaard 

Nr. Zienswijze Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

1 Indieners geven aan dat zij uit rapport van de gemeente door 
Royal Haskoning DHV over ‘Locatie Onderzoek Windenergie 
Lingewaard’ het volgende hebben gevonden: Gemeente Linge-
waard is niet aangewezen als locatie voor windenergie in de 
windvisie. Dat betekent echter niet dat windenergie hier onmo-
gelijk is. Voor lokale initiatieven met draagvlak die buiten de 
uitgesloten gebieden liggen geldt hetzelfde beleid als voor wind-
turbines in de omgevingsvisie en windvisie is vastgesteld. Dit 
betreft de voorkeur om windturbines te combineren met andere, 
intensieve functies, zoals infrastructuur, bedrijventerreinen en 
intensieve landbouwgebieden (o.a. glastuinbouw). Daarnaast 
zijn er gebieden waar volgens wet- en regelgeving geen wind-
turbines geplaatst mogen worden, bijvoorbeeld Natura 2000-
gebieden.  

Vanuit wet- en regelgeving en het provinciale beleid zijn er 
geen wettelijke belemmeringen voor deze locatie van toepas-
sing. 

Nee 

2 Indieners vinden het zeer vreemd dat er nu wordt gekozen 
voor de 5de locatie uit het rapport van Royal Haskoning DHV 
i.p.v. locatie 1 of 2 wat vele malen logischer is (NEXTgar-
den). 

Er is geen keuze gemaakt voor deze specifieke locatie op ge-
meenteniveau. De gemeenteraad van Lingewaard heeft het 
college van B&W opgedragen windenergie vanuit een positieve 
grondhouding te bezien. In deze motie wordt voorliggende lo-
catie specifiek benoemt. Het laten opstellen van een MER is de 
eerste stap vanuit deze positieve grondhouding. Het proces 
wat is gestart voor windpark Caprice sluit andere initiatieven 
niet uit.  
Het rapport van Royal HaskoningDHV bevat geen volgorde of 
rangorde op basis van geschiktheid en/of haalbaarheid. 

Nee 

3 Indieners vragen zich af waarom de gemeente een locatie 
als Scherpekamp 3 in Angeren kiest om te onderzoeken 
waar tot op heden de omstandigheden ongunstig zijn m.b.t. 
Natura 2000. Daarnaast is er op deze locatie ook geen spra-
ke van een intensieve functie zoals industrieterrein en of 
intensieve landbouwgebieden zoals in het rapport van Royal 
Haskoning DHV is aangegeven. De steenfabriek is altijd een 
lokale industrie geweest vanwege de aanwezigheid van 
grondstoffen. Maar deze grondstoffen worden nu allemaal 
aangevoerd en eindproducten weer afgevoerd. Kortom, er 

De keuze voor de locatie is niet gemaakt door de gemeente. 
Het initiatief is genomen door Caprice, die windenergie wil op-
wekken op haar eigen terreinen. De ligging van de Steenfa-
briek Huissenswaard valt buiten de reikwijdte en het detailni-
veau van het MER voor Windpark Caprice. De argumentatie 
dat windturbines passen bij grootschalige infrastructuur en rond 
bedrijventerreinen gaat voor een dergelijke industrie op.  
 
Nabijgelegen stiltegebieden zullen in het geluidsonderzoek bij 
het MER worden betrokken. 

Ja, zie aan-
vulling 1 

7



Nr. Zienswijze Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

moet geen verder uitbreiding van activiteiten plaats vinden. 
Zeker omdat de fabriek en eventuele plaatsing van windmo-
lens op en tegen een stiltegebied staan. 

4 Indieners stellen dat uit de voorliggende stukken het beeld 
naar voren komt dat het College de weg van de minste 
weerstand kiest en aansluit bij een initiatief dat het verst ge-
vorderd is, zonder zich voldoende af te vragen wat dit bete-
kent voor natuur, milieu en omwonenden. Door zo'n concen-
tratie zoek je ook de weg van de minste weerstand m.b.t. het 
verkrijgen van draagvlak. Kortom, het 'zoet' (de 'Burg') voor 
het verreweg het grootste gedeelte van de gemeente en het 
'zuur' (de 'Doornen') voor een kleine uithoek van de gemeen-
te. Indieners concluderen dat bovenstaande een eenzijdige 
uitleg van "Samen voor Lingewaard" is. 

Binnen Lingewaard zijn er een beperkt aantal locaties waar 
technische mogelijkheden zijn voor windenergie. Daarom heeft 
de gemeenteraad het college van B&W opgeroepen een posi-
tieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van alle mogelij-
ke locaties voor windenergie, waar onder Caprice. De gemeen-
te verleent daarom in eerste instantie medewerking aan de 
MER-procedure. De resultaten van het MER staan echter nog 
niet vast. De uitkomst van het MER zal een belangrijk rol spe-
len in het verdere verloop van de procedure. 
 

Nee 

5 Indieners stellen dat nog geen 20 jaar geleden politici op alle 
niveaus, mede om redenen van milieu en geluidsoverlast, 
besloten een tunnel aan te leggen voor de Betuwelijn. Bij de 
plannen voor de doortrekking van de A15 is door Rijkswater-
staat gesuggereerd dat alles wordt gedaan om de verlengde 
A15 en de brug zoveel mogelijk in te passen in het land-
schap, zodat het rivierenlandschap zo weinig mogelijk wordt 
aangetast. Dit is een loze belofte bij plaatsing van twee van 
windmolens met deze enorme omvang. Verder is van belang 
op te merken dat de gemeente Lingewaard in allerlei nota's 
en rapporten heeft uitgesproken dat het Rivierenlandschap 
ook toeristisch van grote waarde voor de gemeente is. Re-
cent nog in het kader van de discussie over herinrichting van 
de Angerensche en Doornenburgsche polder. Wat zijn deze 
woorden in de praktijk waard? 

De gemeenteraad van Lingewaard heeft het college van B&W 
opgedragen windenergie vanuit een positieve grondhouding te 
bezien. Het laten opstellen van een MER is de eerste stap 
vanuit deze positieve grondhouding. De MER zal inzichtelijk 
maken wat het effect is van de inpassing van twee windturbi-
nes in het plangebied. Op basis van het MER zal de gemeente-
raad een gefundeerde beslissing kunnen nemen over het inge-
diende initiatief. 

Nee 

6 Indieners stellen dat Windpark Caprice in de onderliggende 
voorstellen wordt beloond omdat het 't verst is met zijn idee-
en en voor zijn medewerking bij de aanleg van de A15 (mak-
kelijk scoren voor de gemeente?). De zure druiven zijn op-
nieuw voor de omwonenden en de uiterwaarden. 

Binnen Lingewaard zijn er een beperkt aantal locaties waar 
technische mogelijkheden zijn voor windenergie. Daarom heeft 
de gemeenteraad het college van B&W opgeroepen een posi-
tieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van alle mogelij-
ke locaties voor windenergie, waar onder Caprice. De gemeen-
te verleent daarom in eerste instantie medewerking aan de 

Nee 

8



Nr. Zienswijze Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

MER-procedure. De resultaten van het MER staan echter nog 
niet vast. De uitkomst van het MER zal een belangrijk rol spe-
len in het verdere verloop van de procedure. 

7 Indieners zijn het niet eens met het plan Windpark Caprice 
op of bij de Steenfabriek Huissenswaard te Angeren. De 
reden hiervoor is dat dat de windturbines zoals deze in het 
plan zijn aangegeven te dicht bij indieners (bedrijfs)woning 
(en bedrijfspanden) komen te staan. 

De milieueffecten op nabijgelegen woningen komen in het MER 
uitgebreid aan bod. 

Nvt 

8 Indieners geven aan dat in de advisering wordt aangegeven 
om zoveel clustering van windmolens te laten plaatsvinden 
op industrieterreinen of glastuinbouwgebieden. De gemeente 
is duidelijk voornemens om hiervan af te wijken. Dit betekent 
dat Natura 2000 weinig waarde heeft. Juist bij de verduur-
zaming van de Steenfabriek Huissenswaard is de vraag of dit 
op andere manier moet plaats vinden d.m.v. zonnepanelen 
op de enorme daken waarbij geen visuele landschappelijke 
aantasting ontstaat. Dit gebied wordt al bedreigd door de 
mogelijke aanleg van de brug en de verlening van de A15. 
Bij verduurzaming op de locatie van de Steenfabriek Huis-
senswaard zal er gekeken moeten worden naar een comple-
te aanpak op circulaire wijze. Op dit moment wordt er alleen 
gekeken naar een willekeurige mogelijkheid van plaatsing 
door een lokaal initiatief van een bedrijf. Dit zal het aanzicht 
te bepalen voor de komende 40 jaar. 

Het gaat om een initiatief vanuit het bedrijf, geheel op het (toe-
komstig) terrein van Steenfabriek Huissenswaard. Ecologisch 
onderzoek zal de effecten op het Natura 2000-gebied in beeld 
moeten brengen. Dit gebeurt als onderdeel van het MER. De 
landschappelijke beoordeling is tevens een onderdeel van het 
MER. De verlenging van de A15 zal als autonome ontwikkeling 
worden meegenomen in het MER. 
De eventuele omgevingsvergunning zal worden afgegeven 
voor 20 jaar en niet 40 jaar 

Nvt 

9 Indieners geven aan dat in een aantal pionierslanden op het 
gebied van windmolens inmiddels is overgestapt op de 10H 
regel: de minimale afstand van een windmolen tot de be-
bouwing is gelijk aan de tiphoogte van de windmolen * 10. 

Er zal worden getoetst aan de geldende wettelijke kaders zo-
wel: nationaal, provinciaal als gemeentelijk. Toetsing en verge-
lijking aan andere niet-geldende kaders, zoals het nationaal of 
regionaal beleid van andere landen, is niet van toepassing. 

Nee 

10 Indieners geven aan dat in Beieren door de 10H regel veel 
geplande projecten niet konden doorgaan. Wat men onder-
zocht wil zien is wat in bijvoorbeeld Beieren de reden is ge-
weest om over te stappen op de 10H regel. Mogelijk dat dit 
ook voor dit project relevant is. 

Er zal worden getoetst aan de geldende wettelijke kaders zo-
wel: nationaal, provinciaal als gemeentelijk. Toetsing en verge-
lijking aan andere niet-geldende kaders, zoals het nationaal of 
regionaal beleid van andere landen, is niet van toepassing. 

Nee 

11 Indieners stellen dat de tiphoogte van de geplande windmo-
lens bij Steenfabriek Huissenswaard tussen de 180 en 240 

De effecten van de windturbines op de omliggende bebouwing 
zal worden onderzocht als onderdeel van de MER. De reikwijd-

Nee 
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Nr. Zienswijze Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

meter ligt. Dit betekent volgens de 10H regel een afstand van 
1800 tot 2400 meter tot de bebouwing. Ingetekend op de 
kaart ziet het er als volgt uit voor de geplande noordwest 
windmolen en de geplande zuidwest windmolen.  

 
Te zien is dat in Angeren, Doornenburg en Loo de invloed 
van de windmolens te ervaren is. 

te van het MER kent geen beperking op basis van afstand 
rondom de windturbines. 

12 Indieners stellen dat in Europees verband minimale afstan-
den van 800 tot 1200 meter tussen turbines en bebouwing 
wordt aangehouden. In Boerenhoek en bij de direct betrok-
ken bewoners aan de Rijndijk in Doornenburg is de afstand 
slechts 600-800 meter. We hebben het hier ook over twee 
windturbines welke nog niet zijn geplaatst ergens in Neder-
land qua hoogte. In de Eemshaven (groot industrie terrein in 
Groningen) zijn windturbines van 200 meter hoogte ge-
plaatst. We maken daarom bezwaar tegen de te korte af-
stand van 240 meter hoge windturbines vanwege de buiten-
gewoon hinderlijke en permanente visuele overlast waaron-
der ook slagschaduw en de bijbehorende geluidsoverlast. 
Verzocht wordt alvorens een definitief besluit wordt genomen 
om Steenfabriek Huissenswaard op te dragen onderzoek te 
laten doen naar de gevolgen van permanent draaiende wie-

Het milieueffectrapport zal uitgebreid ingaan op de milieueffec-
ten, waaronder geluid, slagschaduw en landschap. 

Nvt 
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Nr. Zienswijze Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

ken op zo'n korte afstand voor de bewoners in de directe 
omgeving. 

13 Indieners stellen dat in tegenstelling met wat er in het LOP 
(Landschapsontwikkelingsplan Lingewaard) wordt benoemd 
de plaatsing van het Windpark Caprice in de uiterwaarden 
een combinatie van meer verkeersdrukte, grote verromme-
ling van landschapswaarde is in het kwetsbare buitengebied 
Natura2000 met twee enorme windmolens waarvan deze 
hoogtes nog niet eerder zijn geplaatst. In het Landschaps-
ontwikkelingsplan (LOP) is het landschapsbeleid voor het 
buitengebied van de gemeente Lingewaard vastgelegd. “Hoe 
om te gaan met het spanningsveld tussen de sterke verste-
delijking (met name het westelijke deel van de gemeente) 
enerzijds en het behoud van de historische karakteristiek en 
landschappelijke kwaliteit anderzijds, wordt gezien als de 
centrale opgave in de landschapsvisie.” (Royal Haskoning 
DHV, Rapport Windenergie Lingewaard, 2017). De grootste 
bedreigingen volgens het LOP zijn: 

- Toenemende verkeersdruk, met name op de ri-
vierdijken, zet de beleving en herkenbaarheid 
van cultuurhistorisch waardevolle elementen en 
patronen onder druk; 

- Verrommeling en vervlakking van het landschap. 
Om deze bedreigingen het hoofd te bieden is een land-
schapsvisie opgesteld. Deze is gericht op het actief tegen-
gaan van de landschappelijke tweedeling die in de gemeente 
dreigt te ontstaan. Deze tweedeling ontstaat door de toene-
mende verstedelijking in het noordwesten en de natuuront-
wikkeling in het zuidoosten. Daarnaast wordt ingezet op ver-
sterking van de landschappelijke hoofdstructuur door vergro-
ting van de landschappelijke verschillen tussen kommen, 
oeverwallen en uiterwaarden. Om de herkenbaarheid, be-
leefbaarheid en functionaliteit van historische elementen en 
patronen in het landschap te herstellen en vergroten zijn 
concrete projecten nodig. Versterking van het natuurnetwerk 

Het milieueffectrapport zal uitgebreid ingaan op de milieueffec-
ten, waaronder geluid, slagschaduw en landschap. 

Nvt 
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verdient bijzondere aandacht, met name het behoud van 
bestaande natuurwaarden en de ontwikkeling van nieuwe 
natuur buiten het Nederlands Natuurnetwerk. 

14 Indieners wijzen op het advies voor de gemeente vanuit het 
rapport Royal Haskoning DHV. Hierin wordt aangegeven: 
Het tuinbouwgebied NEXTgarden omvat de glastuinbouwlo-
catie Bergerden, het agro-gerelateerde bedrijventerrein 
Agropark en het herstructureringsgebied Huissen-Angeren. 
Voor NEXTgarden is vanuit een gebiedsproces met inbreng 
van tuinders, ondernemers(organisaties), kennisinstellingen 
en overheden een marktpropositie opgesteld. Eén van de 
gekozen speerpunten is een duurzame energiemix als basis 
voor emissievrije teelt. Om dit te concretiseren wordt ingezet 
op de ontwikkeling van duurzame energiebronnen in het 
gebied. Voorbeelden zijn de biovergistingsinstallatie van 
Groen Gas Gelderland op Bergerden en het drijvend zonne-
park op de gietwaterplas van Bergerden. Aansluiting van het 
gebied op de warmtenetten van Arnhem en Nijmegen is in 
onderzoek. Windenergie kan een belangrijk onderdeel zijn 
van een duurzame energiemix in NEXTgarden op weg naar 
emissievrije teelt op gebiedsniveau. Ruimtelijke samenhang 
en het komen tot een directe link tussen opwekking en ver-
bruik van energie zijn hierin belangrijke aandachtspunten. 
Bergerden is hiervoor zeer logisch en reeds eerder be-
noemd. Zie hierbij de onderstaande aanbevelingen uit het 
onderzoeksplan van Royal Haskoning DHV specifiek ontwik-
keld voor de gemeente Lingewaard: 

- Windenergie is onderdeel van de duurzame ener-
giemix van NEXTgarden; 

- Vanuit provinciaal beleid komt de voorkeur om 
windenergie te combineren met infrastructuur, 
bedrijventerreinen of intensieve landbouw (inclu-
sief glastuinbouw); 

- Vanuit provinciaal en gemeentelijk beleid komt de 
voorkeur om windenergie te combineren met 

De locatie komt overeen met het provinciaal beleid om wind-
energie te combineren met infrastructuur, bedrijventerreinen of 
intensieve landbouw. De overige aanbevelingen komen niet 
overeen met de locatie. Dit heeft onder andere te maken met 
het feit dat er maximaal twee windturbines op het terrein van de 
Steenfabriek Huissenswaard gerealiseerd kunnen worden. 
Daarnaast staat de locatie buiten het glastuinbouwgebied. 
Hoewel deze locatie niet overeenkomt met de meeste aanbe-
velingen uit het rapport van Royal Haskoning DHV betekent dit 
niet dat een windinitiatief op deze locatie niet realiseerbaar is. 
De realisatie van Windpark Caprice op de locatie Steenfabriek 
Huissenswaard wordt niet belemmerd door provinciaal of ge-
meentelijk beleid. 
NEXTgarden heeft de ambitie om energieneutraal te zijn in 
2030. De mogelijkheid om windenergie in te zetten voor NEXT-
garden wordt bekeken en sluit het initiatief van Caprice niet uit. 
 

Nee 

12



Nr. Zienswijze Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

glastuinbouw (provinciaal en gemeentelijk beleid), 
dit past ook in de visie van Next Garden 

- (glastuinbouw) om windenergie onderdeel te laten 
zijn van de energiemix; 

- Volgens provinciaal beleid bestaat een windpark uit 
minstens drie turbines. Vanuit landschappelijk 
oogpunt hebben solitaire turbines niet de voor-
keur, omdat deze eerder zorgen voor verromme-
ling van het landschap; 

- Bij windparken gaat de voorkeur uit naar een lijnop-
stelling, omdat dit beter in het landschap in te 
passen is; 

- Windturbines plaatsen in het open komgebied langs 
de A15 heeft geen voorkeur bij de Gemeenteraad 
van Lingewaard. Deze locatie komt alleen in 
aanmerking als er geen andere locaties mogelijk 
zijn; 

- Windenergie is (waarschijnlijk) niet nodig om de 
duurzame-energie doelen van gemeente Linge-
waard te halen, maar is een extra inspanning. 

15 Indieners vragen zich af waarom de gemeente niet de logi-
sche adviezen uit het rapport van Royal Haskoning DHV 
overneemt? 

Uit het geciteerde onderzoek blijkt ook dat plaatsing van wind-
turbines op onder andere bedrijventerreinen een voorkeur 
heeft. Daarnaast wordt deze locatie niet uitgesloten of als on-
geschikt beoordeeld. 

Nee 

16 Indieners stellen dat er wordt gesproken over het op termijn 
verduurzamen van de steenfabriek, waarbij de windmolens 
een rol spelen. Bij een MER wordt normaal gesproken een 
locatieanalyse uitgevoerd waarbij verschillende alternatieven 
een rol spelen. In het voorgelegde stuk wordt weergegeven 
dat in dit geval geen alternatieven voor handen zijn, omdat 
puur is gekeken naar een aanvraag voor deze locatie. De 
gemeente, provincie en het Rijk moeten het algemeen be-
lang vertegenwoordigen en niet een lokaal belang met (mo-
gelijk) winstbejag in plaats van duurzaamheid. De voorkeur 
van de gemeente moet uitgaan van een duurzame oplossing 

Het betreft een project MER, derhalve staat de locatiekeuze 
niet ter discussie. De alternatieven die onderzocht zullen wor-
den zullen variëren in ashoogtes en rotordiameters. 
De gemeente Lingewaard kent geen gedragscode voor wind-
energie. De gemeente is beleid aan het schrijven voor wind-
energie, waarin randvoorwaarden zullen worden opgenomen 
voor windenergie in Lingewaard. 

Nee 
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ter verbetering van het milieu. Alternatieven in de uiterwaar-
den zijn dan ook te bedenken waarbij meer afstand tot wo-
ningen kan worden aangehouden. Wat zegt de gedragscode 
windenergie binnen de gemeente Lingewaard hierover en 
hoe verhoudt deze zich tot het provinciaal beleid? Is de ge-
kozen locatie optimaal? 
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Thema C: Alternatieven 

Nr. Zienswijze Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

1 Indieners vroegen zich tijdens het gesprek met mensen van 
Renewable Energy Factory (07-12-2018) af of zonnepanelen 
geen alternatief zijn voor Windpark Caprice. Het antwoord was 
dat de omgeving te stoffig is daarvoor. De eigenaar van de 
Steenfabriek Huissenswaard zegt dat zonnepanelen niet ge-
plaatst kunnen worden, omdat er sprake is van fluoruitstoot die 
in de uitlaatgassen via de schoorsteen de steenfabriek verlaat. 
Fluor heeft een irriterende (etsende) werking op de luchtwegen 
van mensen. Het afvangen van de fluor uitstoot geeft een mili-
euvriendelijke oplossing die zeker ook ten goede komt aan de 
werknemers bij de Steenfabriek Huissenswaard en die voor-
komt dat zonnepanelen beschadigd raken. Een groep jonge 
kinderen heeft voor het probleem van het schoonmaken van 
zonnepanelen een bewonderenswaardig eenvoudige en crea-
tieve oplossing bedacht: een sprinkler-achtige sproei installatie 
boven en tussen de zonnepanelen die een paar minuten per 
dag aangaat en als een kunstmatige regenbui het stof en vuil 
van de panelen spoelt. Voor zover wij hebben nagaan is er nog 
geen bedrijf dat dit concept kant-en-klaar verkoopt. Het lijkt ons 
echter wel realiseerbaar en mogelijk in een project uit te werken 
op een technische school of universiteit. 

Het milieueffectrapport dat wordt opgesteld en waarvan de Noti-
tie Reikwijdte en Detailniveau de kaders geeft dient ter onder-
bouwing van de vergunningaanvraag voor twee windturbines. 
De opwekking van duurzame energie middels zonnepanelen 
maakt daarom geen onderdeel uit van de reikwijdte van het 
MER. Het plaatsen van zonnepanelen is niet zonder meer uit-
gesloten, maar is op dit moment in de procedure niet aan de 
orde. 

Nee 

2 Indieners stellen dat de steenfabriek effectief 6000 - 8000 
m2 dakoppervlakte heeft om zonnepanelen te plaatsen om 
verduurzaming te realiseren. Tijdens de voorlichtingsavond 
(camping De Waay, 18 december 2018) is van de eigenaar 
van Steenfabriek Huissenswaard vernomen dat zonnepane-
len niet geplaatst kunnen worden omdat er sprake is van 
fluoruitstoot welke in de uitlaatgassen via de schoorsteen de 
steenfabriek verlaat. In plaats van storende elementen zoals 
gigantisch hoge windmolens te plaatsen wordt er niet voor 
een oplossing gekozen van het zuiveren van de uitstoot in 
combinatie met zonnepanelen. 

Het milieueffectrapport dat wordt opgesteld en waarvan de Noti-
tie Reikwijdte en Detailniveau de kaders geeft dient ter onder-
bouwing van de vergunningaanvraag voor twee windturbines. 
De opwekking van duurzame energie middels zonnepanelen 
maakt daarom geen onderdeel uit van de reikwijdte van het 
MER. Het plaatsen van zonnepanelen is niet zonder meer uit-
gesloten, maar is op dit moment in de procedure niet aan de 
orde. 

Nee 

3 Waarom niet nog meer grootschalige zonnevelden in omge-
ving Park Lingezegen? 

Het milieueffectrapport dat wordt opgesteld en waarvan de Noti-
tie Reikwijdte en Detailniveau de kaders geeft dient ter onder-

Nee 
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bouwing van de vergunningaanvraag voor twee windturbines op 
de terreinen van Caprice. Andere vormen van energie en ande-
re locaties maken geen onderdeel uit van deze milieueffectrap-
portage. 
Voorliggend initiatief sluit andere (toekomstige) initiatieven niet 
uit. Voor de energietransitie zullen we wind én zonne-energie 
nodig hebben. Lingewaard heeft een zoekzone vastgesteld voor 
grootschalige opwek van zonne-energie, waarin nog ruimte is 
voor initiatieven. 

4 Hoe staat het met Windpark A15-Lingewaard? De opwekking van windenergie op andere locaties maakt geen 
onderdeel uit van de reikwijdte van dit project.  
De gemeenteraad heeft opgeroepen windenergie projecten, 
waar onder de locaties Caprice en A15-Lingewaard, vanuit een 
positieve grondhouding te bezien. De gemeente is in gesprek 
met de initiatiefnemers van windpark A15-Lingewaard over een 
proces. 

Nee 

5 Voor het klimaat is verduurzaming in energiebron noodzake-
lijk, maar minstens net zo belangrijk is het minderen in ver-
bruik. Daarom zouden wij graag een plan zien van de steen-
fabriek waarin maatregelen worden genomen voor het be-
zuinigen in energieverbruik. Betere isolatie, onnodig verbruik 
voorkomen etc. 

Laatste jaren heeft Caprice al veel geïnvesteerd in verduurza-
ming van het machinepark. Windenergie is een mogelijke vol-
gende stap in de verduurzaming van de steenfabriek. 

Nee 
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Thema D: Geluid 

Nr. Zienswijze Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

1 Indieners geven aan dat volgens deskundigen de windturbines 
die te dicht op de woningen staan geluidsoverlast kunnen ver-
oorzaken. 

Windturbines produceren geluid. De mate waarin dit geluid tot 
hinder voor de omwonenden leidt wordt in het MER onderzocht.  

Nvt 

2 Indieners geven aan dat windmolens verschillende vormen 
van geluidsoverlast veroorzaken. Hoge tonen en ultra lage 
tonen, als de wind verkeerd staat dan zullen we hiermee van 
doen krijgen. Daarnaast is de verlenging van de A15 goed-
gekeurd. Dit betekent dat naast alle verkeersbewegingen 
van de brug er een geluidscontour bijkomt bij realisatie van 
deze twee windturbines van 240 meter hoog. Tot op heden 
is er geen achtergrond geluid maar met twee stilteverstoor-
ders zoals de A15 en een windpark wordt geen rekening 
gehouden in ons stiltegebied. Men wenst geen ziekmakende 
omgeving en geen continue geluid van de A15 en windmo-
lens. Ook wenst men geen ziekmakende effecten van ultra 
lage tonen of optelsommen van geluid die niet daadwerkelij-
ke gemeten gaan worden maar alleen worden beoordeeld 
op basis van geluidscontouren. 

De verlenging van de A15 zal als autonome ontwikkeling wor-
den meegenomen in de diverse milieuthema’s in het MER, 
waaronder geluid. Dit betekent dat de in de berekeningen ervan 
wordt uitgegaan dat deze ontwikkeling (en de gevolgen daar-
van) zal worden gerealiseerd. Naast het inzichtelijk maken van 
de geluidscontouren zal verder het laagfrequent geluid bin-
nenshuis (van direct omwonenden) inzichtelijk worden gemaakt. 
 
Nabijgelegen stiltegebieden zullen in het geluidsonderzoek bij 
het MER worden betrokken. 

Ja, zie aan-
vulling 1 

3 Indieners stellen dat de vergunningverlening voor de oprich-
ting van beide windmolens, volgens de presentatie aan Loo, 
eind 2019 is gepland. De vergunningverlening en een even-
tuele bouw worden daarmee eerder gerealiseerd dan de 
afronding van de aanbesteding en aanvang van de werk-
zaamheden van de doortrekking van de A15. Voor de A15 
zijn uitgebreide modellen doorgerekend wat betreft o.a. de 
geluidsbelasting voor de omwonenden. In deze modellen is 
het geluid dat de windmolens generen dus niet meegeno-
men. De windmolens produceren geluid en dit geluid ver-
sterkt het geluid afkomstig van een operationele A15. Naast 
de directe versterking van het geluid zal de vorm van de 
brug ook zorgen voor een weerkaatsing van het geluid. De 
mate van weerkaatsing is afhankelijk van de vorm van de 
brug en deze is nog niet bekend aan het einde 2019. De 
aanbesteding voor de A15 neemt nog het gehele jaar 2019 

De verlenging van de A15 zal als autonome ontwikkeling wor-
den meegenomen in de diverse milieuthema’s in het MER, 
waaronder geluid. Dit betekent dat de in de berekeningen ervan 
wordt uitgegaan dat deze ontwikkeling (en de gevolgen daar-
van) zal worden gerealiseerd. Geluidscumulatieberekeningen 
worden uitgevoerd conform de daartoe opgestelde rekenregels 
(Activiteitenregeling milieubeheer, hoofdstuk 4 van bijlage 4). 

Nvt 
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in beslag. Ergo; calculaties met betrekking tot de geluidsbe-
lasting van de windmolens kunnen pas berekend worden in 
modellen op het moment dat de vorm van de brug en de 
toegepaste materialen bekend zijn. In 2019 kan derhalve 
geen vergunning verleend worden voor de oprichting van 
windmolens. 

4 Indieners geven aan dat Nederland voor het geproduceerde 
geluid door windmolens wettelijk alleen een bovengrens aan 
het geluid dat de gevel van een huis bereikt kent: gemiddeld 
per jaar niet hoger dan Lden 47 dB(A). Het hierbinnen toe-
gestane geluidsniveau ’s avonds en ‘s nachts is lager dan 
overdag. Deze norm geeft een gemiddelde om aan te vol-
doen en zegt dus niets over de maximale geluidsbelasting. 
Specifiek voor de huizen aan de kolk ‘De Waay’ geldt dat het 
geluidseffect van de windmolens hier anders zal zijn dan 
een theoretisch bepaalde waarde op basis van de afstand. 
Als je op de dijk wilt praten met iemand die 20 meter verder-
op staat moet je schreeuwen. Als je hier beneden in de tuin 
staat hoor je woord voor woord wat mensen die op de dijk 
lopen tegen elkaar zeggen. Het geluid van de windmolens 
zal hier zeer waarschijnlijk extra hard klinken. 

In het MER wordt de geluidemissie naar de omgeving geprog-
nosticeerd conform de “Reken- en meetvoorschrift windturbi-
nes” uit bijlage 4 van de Activiteitenregeling. De lokale situatie, 
inclusief de dijk, wordt in het rekenmodel meegenomen. 

Ja, zie aan-
vulling 2 

5 Indieners geven aan dat zij graag onderzocht willen zien is 
hoe het gecumuleerde geluid van de beide geplande wind-
molens en van de geplande door te trekken A15 op onze 
gevel gemeten gaat worden gedurende alle uren van alle 
jaren dat de windmolens in bedrijf zijn. Hoe kunnen wij an-
ders controleren of aan deze norm wordt voldaan voor ons 
huis? 

De rijksweg A15 zal gecumuleerd worden met de geplande 
windturbines. Hierdoor ontstaat er een compleet beeld over de 
geluidsbelasting. Het meten van geluid op de gevel tijdens de 
ingebruikname van de windturbines is geen onderdeel van het 
MER. Indien het vermoeden bestaat dat de windturbines meer 
geluid produceren dan volgens de norm toegestaan kan een 
handhavingsverzoek worden ingediend bij het bevoegd gezag. 
Handhaafbaarheid wordt geborgd doordat de exploitant van de 
windturbines verplicht is bepaalde gegevens te registreren zo-
dat met terugwerkende kracht kan worden berekend wat de 
jaargemiddelde geluidsbelasting op omliggende woningen is. 
Deze verplichting is opgenomen in artikel 3.14e van de Activitei-
tenregeling milieubeheer. 

Nvt 

6 Indieners geven aan dat zij de geluidsnorm van Lden 47 In het kader van vergunningverlening zal worden aangesloten Nee 
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dB(A) erg hoog vinden. Om gezondheidsproblemen te voor-
komen beveelt de WHO aan in een publicatie van 10-10-
2018 om Lden 45 dB(A) als bovengrens aan te houden. Een 
geluidsbelasting van Lden 45 dB(A) is bijna twee keer zo 
laag als de huidige wettelijke norm van Lden 47 dB(A). In 
Nederland wordt/is dit rapport bestudeerd en daarna aan de 
minister van Infrastructuur aangeboden. 

bij de op dat moment geldende wettelijke norm. In het MER 
wordt geluid ook beschouwd los van de geldende geluidsnorm. 

7 Indieners stellen dat de (A) in Lden 47 dB(A) aangeeft dat 
vooral de frequenties in het hoorbare spectrum meetellen 
voor het eindresultaat. De infrasone en laagfrequente gelui-
den zijn hierin nauwelijks meegenomen. Juist deze vorm van 
geluid is erg ver van de bron nog te horen of/en te voelen in 
de vorm van trillingen. Ook een goed geïsoleerd huis houdt 
deze soort trillingen nauwelijks tegen. De Rijksoverheid 
geeft aan dat het effect van dit soort geluid nog in onderzoek 
is, het resultaat is in Nederland dus nog onduidelijk. De 
Rijksoverheid verwijst voor de wijze van meting en de maxi-
mumgrens van het aantal dB’s van deze frequenties naar de 
NSG richtlijn en de Vercammen curve. Ook voor rechtban-
ken zijn dit acceptabele getallen, meldt de Rijksoverheid. 

Naast het inzichtelijk maken van de geluidscontouren zal tevens 
het laagfrequent geluid binnenshuis (van direct omwonenden) 
inzichtelijk worden gemaakt. 

Nvt 

8 Indieners stellen dat de NRD uitgebreid zou moeten worden 
met een onderzoek naar hoe het infrasone en laagfrequente 
geluid gemeten gaat worden en hoe te voorkomen is dat dit 
geluid de waardes overtreft die in de NSG richtlijn en de 
Vercammen curve vastliggen. 

Naast het inzichtelijk maken van de geluidscontouren zal tevens 
het laagfrequent geluid binnenshuis (van direct omwonenden) 
inzichtelijk worden gemaakt. 

Nvt 

9 Indieners geven aan geluidsoverlast (cumulatief) van het 
doortrekken van de A15 (aangenomen 50.000 verkeersbe-
wegingen/dag) en de nu voorgenomen twee windmolens, 
Windpark Caprice van max. 240 meter hoogte, voor de di-
recte aanwonenden in Boerenhoek, Camping de Waay, 
Rijndijk in Doornenburg te gaan ervaren. Extra geluidsover-
last van de geplande windturbines waaronder laagfrequent 
geluid levert tot 3 dB verhoging op hetgeen een ontoelaatba-
re verdubbeling van de huidige geluidsniveau betreft, zeker 
in de nachtelijke uren als het monotone laagfrequente geluid 

De geluidberekeningen en -onderzoeken zijn nu nog niet uitge-
voerd. Deze worden in het kader van de MER-procedure wel 
uitgevoerd.  

Nvt 

19



Nr. Zienswijze Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

van de turbines extra opvalt wegens beperkte geluidspro-
ductie van industrie en transport. Mensen hebben recht op 
een gezonde nachtrust. Slecht slapen sloopt. 

10 Indieners geven aan te vrezen voor laagfrequent geluid. De 
schattingen van het percentage mensen dat gevoelig is voor 
laagfrequent geluid variëren tussen 10 en 20 procent. Men-
sen lijken bovendien in de loop van de tijd steeds gevoeliger 
te worden voor laagfrequent geluid.  

Naast het inzichtelijk maken van de geluidscontouren zal tevens 
het laagfrequent geluid binnenshuis (van direct omwonenden) 
inzichtelijk worden gemaakt. 

Nvt 

11 Indieners vragen zich af welke maatregelen er worden ge-
nomen om de geluidsoverlast tot een minimum te beperken? 

De geluidcontouren zullen in het MER inzichtelijk worden ge-
maakt. Eventuele mitigerende (verzachtende) maatregelen 
kunnen nadat deze gegevens bekend zijn worden onderzocht, 
beschreven en besproken. 

Nvt 

12 Indieners stellen dat de wind in dit gedeelte van Nederland 
overwegend zuidwestelijk is. Dit betekent dat Loo een signi-
ficante geluidsbelasting gaat ervaren door plaatsing van 
windmolens aan de westelijke zijde van de grens tussen de 
gemeente Lingewaard en Duiven. De windmolens worden 
gerealiseerd in de uiterwaarden van het Pannerdensch Ka-
naal. Geluid draagt over water, zoals het Pannerdensch 
Kanaal en de aanwezige wielen/waaien in de uiterwaarden 
aan de Loose kant, veel verder dan over een bebouw-
de/begroeide omgeving. Dit betekent voor Loo naast de 
geluidsbelasting van de doortrekking van de A15 een aan-
vullende geluidsbron. Dit is voor bewoners van Havezathe 
zeker niet, maar ook voor bewoners van Loo niet accepta-
bel. 

De geluidsbelasting op omliggende woningen als gevolg van de 
windturbines wordt berekend conform het Reken- en meetvoor-
schrift windturbines, waarin ook is vermeld hoe rekening moet 
worden gehouden met zaken als overheersende windrichting en 
bodemreflectie. 

Nvt 

13 Indieners stellen dat betreffende de productie van geluid 
door deze enorme molens wordt gesteld dat er bij overlast 
kan worden overgegaan op een minder geluidsproduceren-
de modus. Bij de geluidsberekeningen voor deze locatie 
moet echter uitgegaan worden van de maximale geluidspro-
ductie van de molen. De gemeente kan er immers niet van 
uitgaan dat de producent de molen minder hard laat draaien 
met een afname van productiecapaciteit tot gevolg. Hoe 
gaat de gemeente borgen dat de producent de overlast ver-

Er wordt getoetst aan de wettelijke kaders. Mochten deze wette-
lijke kaders in de gebruiksfase van de windturbines overtreden 
worden, dan kan middels een handhavingsverzoek via het be-
voegd gezag opgetreden worden. Dit kan tot gevolg hebben dat 
de windturbines stilgezet moeten worden. In het MER worden 
gebruikelijke windturbines beschouwd. In de vergunningaan-
vraag zal een worst-case windturbine worden doorgerekend. 

Nvt 
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mindert? En hoe handelt de gemeente zodra dit geconsta-
teerd wordt, in de gebruiksfase van de windturbines? De 
gemeente heeft na oplevering en inwerkingtreding namelijk 
geen enkele zeggenschap meer omtrent het gebruik van 
deze molens. 
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Thema E: Slagschaduw 

Nr. Zienswijze Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

1 Indieners geven aan dat volgens deskundigen windturbines die 
te dicht op de woningen staan slagschaduw kunnen veroorza-
ken. 

Windturbines veroorzaken bewegende slagschaduw. De mate 
waarin deze slagschaduw tot hinder voor de omwonenden leidt 
wordt in het MER onderzocht.  

Nvt 

2 Indieners stellen dat de overlast bij een slagschaduw van 
molens bijvoorbeeld met een hoogte van 240 meter op dit 
moment niet bekend is. 

Windturbines veroorzaken bewegende slagschaduw. De mate 
waarin deze slagschaduw tot hinder voor de omwonenden leidt 
wordt in het MER onderzocht.  
De afmeting van een windturbine is geen beperkende factor in 
het bepalen van de effecten van slagschaduw. 

Nvt 

3 Indieners verzoeken om de windturbines stil te zetten bij 
slagschaduw op woningen. 

Het MER beschrijft de slagschaduweffecten die optreden. In-
dien er wet overschrijdende effecten zijn, zal er een stilstand-
voorziening moeten worden getroffen. Of er bovenwettelijke 
slagschaduwvoorschriften worden opgenomen zal in een latere 
fase worden besproken. De initiatiefnemer heeft toegezegd de 
effecten van slagschaduw te minimaliseren.  

Nvt 

4 Indieners stellen dat de slagschaduw van de windmolens 
dermate groot is dat woningen in Loo hierdoor getroffen 
worden. Dit is blijkbaar acceptabel voor een project dat 
wordt gerealiseerd in de Gemeente Lingewaard. Tijdens de 
presentatie in Loo werd een kaart getoond waarop overlast 
van slagschaduw bij een tiphoogte van 200 meter werd 
aangegeven. Bevreemdend was de afwezigheid van enkele 
panden op die kaart die wel binnen de straal van 1200 meter 
vallen van panden die direct overlast ervaren bij een plaat-
sing. De overlast bij een slagschaduw van molens bijvoor-
beeld met een hoogte van 240 meter is op dit moment niet 
bekend. Maar bij een dergelijke hoogte zullen meer hui-
zen/objecten aan de oostelijke oever van het Pannerdensch 
Kanaal overlast ondervinden. 

Windturbines veroorzaken bewegende slagschaduw. De mate 
waarin deze slagschaduw tot hinder voor de omwonenden leidt 
wordt in het MER onderzocht. De slagschaduwberekeningen 
voor Windpark Caprice zijn nog niet uitgevoerd door het onder-
zoeksbureau (Bosch & van Rijn), derhalve kan er geen locatie 
specifieke kaart met daarop de geprojecteerde slagschaduw-
contouren gepresenteerd zijn.  
 
Panden, anders de verblijfplaatsen met woonfunctie, hebben 
geen wettelijke belemmeringen voor slagschaduw. De geldende 
norm is alleen van toepassing op woningen. 

Nvt 

5 Indieners geven aan dat slagschaduw van een draaiende 
windmolen niet door menselijke hersens verwerkt kan wor-
den. De Rijksoverheid heeft richtlijnen vastgelegd die slag-
schaduw moet voorkomen op woningen die binnen een af-
stand staan van 12 maal de rotordiameter. 

In het MER zal aan de wettelijke norm, op grond van het Activi-
teitenbesluit milieubeheer, worden getoetst. Daarnaast worden 
alle gevoelige objecten (woningen) binnen twee slagschaduw-
contouren (absoluut en relatief) inzichtelijk gemaakt. 
Het initiatief zal moeten voldoen aan de wettelijke norm. Deze 

Nvt 
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norm is gerelateerd in daadwerkelijk te verwachten slagscha-
duw en niet aan de rotordiameter. 

6 Indieners zijn, in de taak als natuurbeheerder van de uiter-
waarden, afwijzend over de effecten op het grazend vee in 
de directe nabijheid van de gepachte gronden met betrek-
king tot de slagschaduw in relatie met onrust van de dieren.  

Er zijn tot op heden geen onderzoeken bekend waarin negatie-
ve effecten van slagschaduw op vee zijn onderzocht.  

Nee 
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Thema F: Externe veiligheid 

Nr. Zienswijze Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

1 Indieners stellen dat de spelregels met betrekking tot de veilig-
heidsrisico’s van een windpark uitvoerig zijn beschreven in twee 
overheidsdocumenten: Veiligheid en Windturbines en Risicozo-
nering Algemeen. Desalniettemin wenst men nu een aantal 
risico’s concreet te benoemen: brand, blikseminslag, ijsafzetting 
en overige ongelukken als mastbreuk, het afbreken van de gon-
del of vallende rotorbladen. In de gondel van de windmolen zijn 
diverse vloeistoffen aanwezig die nodig zijn om de molen draai-
ende te houden zoals hydraulische olie en vet. Dit brengt het 
risico van brand met zich mee. Bij brand kan een windmolen op 
hol raken waarbij eerst bladen worden weg geslingerd en later 
mogelijk de hele mast naar beneden komt. Bovendien komen bij 
brand giftige stoffen vrij welke aanwezig zijn in de generator. 
Vanwege de hoogte staat de brandweer vaak machteloos. Re-
cent, op 22-1-2019, brandde een windmolen in Zeewolde ge-
heel uit. Door hun grote hoogte zullen windmolens bij onweer, 
als hoogste punt in de wijde omgeving, als eerste bliksem aan-
trekken. Uiteraard zijn er beschermende technische voorzienin-
gen in het ontwerp meegenomen, echter geheel uit te sluiten is 
blikseminslag nooit. Blikseminslag op zich kan leiden tot brand 
met al zijn (bovengenoemde) gevolgen, maar heeft meer ernsti-
ge gevolgen voor de directe omgeving dan alleen dat. Bij iedere 
inslag zullen zgn. aardpotentiaalverschillen ontstaan waardoor 
zeer veel elektrische apparaten in de buurt defect raken. Tijdens 
vorst en sneeuw, zeker bij een combinatie van beiden, zal ijsaf-
zetting op de windmolens plaatsvinden. Uiteraard zijn de molens 
uitgerust met detectie apparatuur maar dat werkt lang niet altijd. 
Afzetting kan opbouwen tot platen ijs van honderden kilo’s. De-
ze kunnen op een gegeven moment loslaten van de wieken en 
worden weggeslingerd. Tenslotte nog kan storm of harde wind 
leiden tot mastbreuk, het afbreken van de gondel of een blad. 
Dan slingeren objecten door de lucht en zij kunnen dan een 
woning of erger raken. 

In het MER zal externe veiligheid uitgebreid worden onderzocht 
en beschreven. De aanwezigheid van windturbines kan een 
verhoogd risico opleveren voor de omgeving. In het kader van 
op dat moment geldende wet- en regelgeving moeten de risi-
co’s voor locaties waar zich personen of gevaarlijke stoffen 
bevinden, onder bepaalde waarden blijven. Deze waarden 
worden berekend en inzichtelijk gemaakt, dit omvat mast- en 
wiekbreuk. Daarnaast zal de kans ijsafworp en het individueel 
passantenrisico (IPR) beschreven worden. 

Nvt 

2 Indieners geven aan dat volgens de informatie die Renewa- De in de zienswijze opgenomen tabel is afkomstig uit het Nvt 
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ble Energy Factory hen gaf het de bedoeling is dat de wind-
molens ieder 4 MW gaan leveren. 

In bovenstaande tabel is te zien dat een 4 MW turbine bij een 
ashoogte van 120 meter een maximale werpafstand bij over-
toeren van 667 meter heeft. Echter, de geplande windmolens 
bij de Steenfabriek Huissenswaard zullen een ashoogte krij-
gen van ongeveer 120 tot 160 meter. Het vermogen zal met 
die hogere mast en de mogelijkheid van grotere rotorbladen 
mogelijk hoger uitkomen dan 4 MW en dus zal daardoor de 
maximale werpafstand ook groter worden. Even voor de 
beeldvorming: wanneer blijkt dat pas bij een tiphoogte van 
240 meter de gewenste opbrengst gehaald wordt dan gaat 
het hier over windmolens die bijna een kwart kilometer hoog 
zijn! Onze woning staat op 560 meter van de zuidelijke mo-
len. 

Handboek Risicozonering. Dit betreft echter generieke waarden 
voor werpafstanden en komen vaak niet overeen met de daad-
werkelijk werpafstanden. Voor de berekening in het MER wor-
den er diverse bestaande windturbinetypen doorgerekend. 

3 Indieners geven aan dat in de NRD onderzocht moeten wor-
den wat de werpafstanden van de geplande windmolens zijn 
en dat dit ook moet worden gecommuniceerd in het MER, 
zodat ook dit gegeven meegewogen kan worden door de 
onafhankelijke MER-commissie. 

Een onderzoek naar de werpafstanden van de geplande wind-
turbines dient inderdaad nog uitgevoerd te worden. Het MER is 
echter de bestemde plaats hiervoor, en niet de NRD. De com-
missie MER zal te zijner tijd het MER beoordelen en haar ad-
vies hierover uitbrengen. 

Nvt 

4 Indieners vragen zich af of de vaarroutes onveilig kunnen 
worden? In sommige gevallen kunnen windmolens radarsys-
temen verstoren. Defensie, zeehavens, scheepsverkeer en 
luchtverkeer maken gebruik van radarsystemen voor waar-
neming en begeleiding van inkomend en uitgaand verkeer. 
Door storingen kan het voorkomen dat een schipper op zijn 
radar een heleboel vlekjes waarneemt, terwijl het in werke-

Als voldaan wordt aan de “Beleidsregel voor het plaatsen van 
windturbines op, in of over Rijkswaterstaatwerken” is er geen 
hinder voor wal- en scheepradar te verwachten. Aanvullend 
onderzoek is alleen vereist wanneer windturbines binnen 50 
meter tot de rand van de vaarweg geplaatst worden en wan-
neer de nieuwe beleidsregel in werking treedt zal deze afstand 
groter worden. De minimale afstand tot de vaarwegbegrenzing 

Nvt 
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lijkheid om een groot schip gaat. Dit kan leiden tot onveilige 
situaties. 

moet tenminste de helft van de rotordiameter + 30m zijn. Ver-
der is in deze richtlijn opgenomen dat windturbines niet in de 
onmiddellijke nabijheid van overnachtingsplaatsen en wacht-
plaatsen voor schepen mogen staan. In het MER wordt hier 
uitgebreid op ingegaan. 

5 Indieners stellen dat in China zich een humanitaire ramp van 
enorme omvang voltrekt. De windindustrie is afhankelijk van 
de winning en verwerking van de zeldzame aardmetalen uit 
Baotou. Voor de magneten van de windmolens wordt neo-
dymium en dysprosium gebruikt. Dit zijn gevaarlijke en mili-
euverontreinigende aardmetalen. Een windturbine van 2 MW 
gemiddeld bevat 370 kg neodymium en 60 kg dysprosium 
blijkt uit onderzoek door Bulletin of Atomic Sciences. Volgens 
het MIT herbergt een 2 MW windturbine 350 kg aan zeldza-
me aardmetalen. Het Institute for the Analysis of Global Se-
curity heeft berekend dat bij de productie van 1 ton zeldzame 
aardmetalen 1 ton radioactief afval ontstaat. De neodymium-
magneten worden in China, in de omgeving van de plaats 
Baotou tegen de grens van Mongolië, gefabriceerd. Dit is 
een belangrijk onderdeel in de generator van een windmolen. 
In Baotou wordt de grondstof neodymium gescheiden van 
thorium en uranium, twee radioactieve materialen. Deze 
stoffen worden na het winnen en verwerken van neodymium 
tegelijkertijd met andere giftige chemicaliën gedumpt in een 8 
kilometer breed en 15 kilometer lang meer, omgeven door 
een tientallen meters hoge dijk. Miljoenen bewoners ademen 
deze giftige dampen dagelijks in. Daarnaast vormt het meer 
ook een groot gevaar voor de drinkwatervoorziening voor de 
rest van China. Het dodelijke afvalwater uit het meer ver-
mengt zich namelijk met de Gele Rivier, een van de belang-
rijkste waterwegen in China. Dit moeten wij als gemeente 
Lingewaard toch niet op ons geweten willen hebben. 

Initiatiefnemers staat het vrij om een turbine aan te schaffen die 
gecertificeerd is voor gebruik in Nederland. Overigens bevatten 
lang niet alle windturbines Neodymium. Een aantal windturbine-
fabrikanten maken inmiddels gebruik van andere technieken.  

Nee 

6 Indieners stellen het volgende voor wat betreft de opwekking 
van waterstof. In de paragraaf externe veiligheid wordt hier 
niets over gemeld terwijl er mogelijk een opslagtank water-

In het voorgenomen plan wordt niet uitgegaan van windturbines 
in combinatie met omzetting energie naar waterstof. Dit is een 
ambitie van de initiatiefnemer, welke nog niet geconcretiseerd 

Nee 
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stof wordt gerealiseerd. Op welke wijze het waterstof wordt 
geproduceerd (chemisch, hydrolyse) en op welke wijze reke-
ning wordt gehouden met de (beperkt) kwetsbare objecten in 
de buurt van de potentiële productie- en opslaglocatie van 
waterstof, ontbreekt. 

is en geen onderdeel uitmaakt van voorliggend plan. Dit valt 
derhalve buiten van de reikwijdte van dit project. Mocht in de 
toekomst sprake zijn van een combinatiefunctie windturbines 
en de omzetting energie naar waterstof, dan dient daar nader 
onderzoek voor uitgevoerd te worden en een separate vergun-
ning aangevraagd te worden. 

7 Indieners stellen dat de reikwijdte van de molen meer dan 
200 meter is. Een uiteenzetting over hoe rekening wordt 
gehouden met externe veiligheid in en om de Nederrijn ont-
breekt ook. Wat als een molen omvalt en in de Nederrijn 
terechtkomt? Welke boten met gevaarlijke lading kunnen dan 
worden geraakt? En welke gevolgen heeft dat dan weer voor 
de (beperkt) kwetsbare objecten? 

De term reikwijdte in de naam van de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau moet in meer overdrachtelijke zin worden gezien 
en wijst op de verschillende thema’s die in de milieueffectrap-
portage worden behandeld. Een daarvan is externe veiligheid. 
Het MER zal de potentiële effecten van windturbines op de 
berekening in beeld brengen. Daarbij wordt ook de (waterkering 
van de) rivier betrokken. 
 

Nvt 
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Thema G: Landschap 

Nr. Zienswijze Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

1 Indieners geven aan dat in de huidige situatie er sprake is van 
een uitgestrekt polderlandschap met uiterwaarden en wie-
len/poelen met in de verte een steenfabriek omzoomd met hoge 
populieren. Hiermee wordt het oude cultuurlandschap gemar-
keerd. Waarom kiest de gemeente een locatie als Scherpe-
kamp 3 in Angeren om te onderzoeken waar tot op heden de 
omstandigheden ongunstig zijn m.b.t. Natura 2000 en cultuur-
landschap? De extreem hoge windmolens van max. 240 meter 
hoog (even ter vergelijk de Dom in Utrecht heeft een hoogte 
van 112 meter. Deze windmolens worden 2x zo hoog in een 
vlak landschap idyllisch landschap. Hiermee wordt het land-
schap voor de komende 40 jaar bepaald op negatieve wijze. 

In het MER zullen de milieuthema’s ‘Landschap, cultuurhistorie 
en recreatie’ en ‘Natuur’ beoordeeld worden. Daarnaast zal voor 
dit initiatief tevens een Wet natuurbescherming-aanvraag wor-
den ingediend. Dit is een aparte procedure, waarbij de provincie 
Gelderland de toetsing zal uitvoeren. Het project zal mogelijk 
worden gemaakt met een vergunning voor afwijken van het 
bestemmingsplan, voor een termijn van 20 jaar.  

Nvt 

2 Indieners stellen dat door de enorme hoogte van de wind-
turbines de visuele hinder groot zal zijn. 

Op basis van visualisaties vanuit verschillende kijkpunten wor-
den deze effecten beoordeeld. Enerzijds gaat het om effecten 
op het gebied (open ruimte, volgen structuur waterkering, brug 
over het Pannerdensch kanaal, toekomstige doortrekking A15), 
anderzijds gaat het om de zichtbaarheid (o.a. verlichting) van de 
opstelling en de interferentie met andere windparken. Ook het 
accentueren van landschappelijke elementen (zoals een water-
kering) en de onderlinge afstand tussen windturbines kunnen 
een rol spelen bij de landschappelijke beoordeling. In het MER 
zullen deze effecten op het landschap worden onderzocht, be-
schreven en vergeleken. 

Nvt 

3 Indiener geeft aan het knipperende licht op windturbines 
hinderlijk bevonden wordt, vooral ’s nachts. De wensen van 
de indiener zijn om de verlichting te dimmen bij goede zicht-
baarheid, licht naar beneden blokkeren (bv. Ronde plaat 
onder de lamp) of licht alleen aan als er een vliegtuig aan-
komt. 

Zowel de gemeente als de initiatiefnemer zien het liefst windtur-
bines zonder obstakelverlichting. Dit wordt echter vanuit wet- en 
regelgeving verplicht gemaakt voor windturbines met een 
tiphoogte van 150 meter of hoger. Mogelijkheden om overlast 
door obstakelverlichting te beperken, voor zover (technisch) 
haalbaar, zullen worden onderzocht voor de bouw van de wind-
turbines. 

Nee 
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Thema H: Ecologie 

Nr. Zienswijze Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

1 Indieners stellen dat Wet- en regelgeving over Natura 2000 
vanuit Nederland en Europa lijkt te worden genegeerd bij een 
vergunningverlening. Daarnaast zal de beeldvorming van dit 
stuk groene natuur bij het Pannerdensch kanaal worden verpest 
met extreem hoge windturbines. 

De wet- en regelgeving omtrent Natura 2000-gebieden zal niet 
worden genegeerd. De mogelijke effecten op het Natura 2000-
gebied ‘Rijntakken’ zullen uitgebreid worden onderzocht en 
getoetst. 

Nvt 

2 Indieners geven aan dat er een nieuw beheerplan ter inzage 
ligt waarin de maatregelen staan die nodig zijn om de bij-
zondere natuur te beschermen en te herstellen. Deze maat-
regelen zijn er om de natuur te beschermen tegen schadelij-
ke activiteiten. Energie wordt in het beheersplan genoemd 
“Onder dit thema wordt verstaan hoogspanningsleidingen, 
ondergrondse leidingen, windturbines, zonnepanelen en 
energiecentrales. De in 2010 reeds, in de omgeving, aanwe-
zige windturbines en energiecentrales vormen geen belem-
mering voor de realisatie van de, voor Rijntakken geformu-
leerde, Natura2000-doelen. Nieuwe initiatieven worden ui-
teraard niet beschouwd als bestaand gebruik en dienen op 
hun effecten te worden getoetst.” (bron Natura 2000-
beheersplan Rijntakken, 2018). De geprojecteerde 2 giganti-
sche windmolens aan de Scherpekamp 3, in Angeren zullen 
een uitgesproken negatief resultaat hebben op dit kwetsbare 
gebied voor weidevogels en trekvogels omdat deze strook 
hiermee ontoegankelijk wordt over een grote breedte als 
rustgebied, broedplaats en voedergebied. 

De ecologische onderzoeken zullen uitwijzen of er mogelijk 
sprake is van (significante) aantasting van de natuurwaarden 
van het Natura 2000-gebied Rijntakken. Indien negatieve effec-
ten niet kunnen worden uitgesloten dient een Passende Beoor-
deling te worden opgesteld. Deze leidt tot een vergunningplicht 
in het kader van de Wet natuurbescherming (onderdeel ge-
biedsbescherming). De provincie Gelderland is hiervoor be-
voegd gezag. 

Nvt 

3 Indieners geven aan dat aangezien het hele gebied is aan-
gemerkt tot Natura2000 en stiltegebied met mogelijkheid tot 
foerage voor trekvogels langs het Pannerdensch kanaal het 
een slechte keus is om juist op deze plaats twee enorme 
windturbines te plaatsen. De milieubelasting van een derge-
lijk fragiel gebied mag, door er een jachthaven en steenfa-
briek in te tolereren, niet worden aangegrepen als argument 
om op het terrein van de Steenfabriek Huissenswaard twee 
windmolen te plaatsen met sterke negatieve effecten op 
fauna en vogeltrek. Het bevreemd ons dat er op dit moment 

De ecologische onderzoeken zullen uitwijzen of er mogelijke 
sprake is van (significante) aantasting van de natuurwaarden 
van het Natura 2000-gebied Rijntakken. Indien negatieve effec-
ten niet kunnen worden uitgesloten dient een Passende Beoor-
deling te worden opgesteld. Deze leidt tot een vergunningplicht 
in het kader van de Wet natuurbescherming (onderdeel ge-
biedsbescherming). De provincie Gelderland is hiervoor be-
voegd gezag. 
 
Nabijgelegen stiltegebieden zullen in het geluidsonderzoek bij 

Ja, zie aan-
vulling 1 
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twee windturbines worden ontwikkeld in de Angerense pol-
der die geprojecteerd staan in een nieuw natuurontwikke-
lingsplan voor deze zelfde uiterwaarden met ontgronding en 
grote waterpartijen. Welke als het doel het stimuleren van 
watervogels en trekvogels.  

het MER worden betrokken. 

4 Indieners geven aan dat de Vogelbescherming richtlijnen 
heeft ontwikkeld voor de plaatsing van windmolens in Neder-
land in combinatie met natuurgebieden. Vogelbescherming 
vindt dat windmolens uit voorzorg niet geplaatst mogen wor-
den in de belangrijkste vogelgebieden en hun directe omge-
ving. Het gaat daarbij onder andere om locaties op belangrij-
ke migratieroutes, Natura2000-gebieden, weidevogelgebie-
den en alle andere belangrijke vogelgebieden (Important 
Bird Areas). In de overgebleven gebieden zouden windmo-
lens geplaatst kunnen worden, mits er geen belangrijke ne-
gatieve effecten op vogelpopulaties te verwachten zijn. Op 
de nationale windmolenrisico kaart voor vogels (onderzoek 
door de vogelbescherming, uitgevoerd door Alten Wymenga, 
2009 SOVON Vogelonderzoek Nederland/Altenburg & Wy-
menga) zijn de risicogebieden voor schade door windmolens 
duidelijk aangegeven. Hierbij is ook het beoogde gebied in 
de Angerense polder (incl. Scherpekamp) aangegeven als 
zeer kwetsbaar m.b.t. foerageergebied en verstoring van 
trekvogels en verstoring van weidevogels. Aan de overkant 
van het Pannerdensch kanaal ligt ook een Natura2000 ge-
bied. In de NRD zien wij dit gebied niet genoemd terwijl de 
geplande windmolens ook zeker op dat gebied invloed heb-
ben. Slagschaduw, geluid en licht beïnvloeden ook de dieren 
die in dit gebied leven. De vogels hebben daarnaast uiter-
aard nog de problemen van de draaiende wieken. In de con-
cept NRD wordt ook het Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
genoemd. Het NNN heeft een smaller beschermingsregime 
dan de Natura-2000 gebieden. 

Beide kanten van het Pannerdensch kanaal maken onderdeel 
uit van het Natura 2000-gebied ‘Rijntakken’. In de NRD is aan-
gegeven dat effecten op Natura 2000-gebieden zullen worden 
onderzocht in de vorm van een voortoets. 

Nvt 

5 Indieners stellen dat  in de concept NRD staat dat een voor-
toets uitgevoerd gaat worden betreffend Natura-2000. Indie-
ners missen wat er precies in de voortoets getoetst wordt en 
wat precies de significante negatieve effecten zijn die beoor-
deeld worden. 

De voortoets heeft als doel vast te stellen of er op grond van 
objectieve gegevens kan worden uitgesloten dat het plan, af-
zonderlijk of in combinatie met andere plannen, (significante) 
gevolgen kan hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen 
van het Natura 2000-gebied ‘Rijntakken’. De toetsing van de 
mogelijke effecten wordt uitgevoerd aan de hand van de effec-

Nvt 
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tenindicator van het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat. In de effectenindicator zijn de meest voorkomende 
storende factoren met betrekking tot het Natura 2000-gebied 
als gevolg van diverse werkzaamheden beschreven. Per factor 
wordt beschreven of deze als gevolg van de voorgenomen 
ingreep kan plaatsvinden. In het voorliggende project wordt met 
name aandacht gegeven aan stikstofdepositie, verstoring en 
sterfte door aanvaring. 

6 Indieners stellen dat al jaren in Natura2000-gebieden een 
overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden) is. Dat 
komt bijvoorbeeld door mest van landbouwbedrijven. En 
door uitstoot van industrie en auto's. Dit is schadelijk voor de 
natuur! (bron: 
https://www.riiksoverheid.nl/onderwerDen/natuur-
enbiodiversiteit/natura-2000). Bij een aanleg van Windpark 
Caprice zal m.n. de stikstofoxide uitstoot niet verminderd 
worden maar zelfs worden vergroot. De steenfabriek krijgt 
hiermee meer kans tot verdere opschaling van haar activitei-
ten. De ketels van de steenfabriek maken gebruiken van 
fossiele brandstoffen en zorgen hiervoor van uitstoot van 
substantiële uitstoot van Stikstof oxyden (NOx). Het groot-
schalige transport van klei-aanvoer en bakstenen transport 
per vrachtwagens van en naar de Scherpekamp om als 
steenfabriek te opereren zijn al een belasting voor dit Natu-
ra2000 gebied. Bij verdere opschaling d.m.v. plaatsing van 
twee windturbines zullen grotere negatieve effecten ont-
staan. Men eist dat er op basis van het Programma Aanpak 
Stikstof (PAS) een berekening wordt gemaakt met de reken-
tool Aerius om de effecten van de steenfabriek inclusief de 
twee windturbines op de Natura2000 omgeving m.b.t. stik-
stof uitstoot te bepalen. 

Een onderdeel van het ecologisch onderzoek is de berekening 
van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Er zal een 
Aerius-berekening worden uitgevoerd met behulp van de Aeri-
us-calculator, het rekeninstrument van de Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS). 
Voorliggend initiatief moet gezien worden als verduurzaming 
van het productieproces en niet als een opschaling van de fa-
briek. 

Ja, zie aan-
vulling 3 

7 Indieners geven aan dat de plek waar de windmolens komen 
te staan midden in een Natura 2000 gebied is. Natura 2000 
is een leefomgeving voor meerdere dieren, insecten, vissen 
en planten. Veel van deze soorten staan op de rode lijst en 
zijn dus beschermd, als wij hun leefomgeving gaan verstoren 
of zelfs vernietigen dan heeft dit grote gevolgen voor deze 
soorten. In Natura 2000 gebieden mogen volgens wet- en 
regelgeving geen windturbines geplaatst worden. Het is dan 

Vanwege de situering van de windturbines in het Natura 2000-
gebied ‘Rijntakken’ zullen de ecologische effecten uitgebreid 
onderzocht worden. De eerste stap in dit proces is het doorlo-
pen van een voortoets, zie punt 5 voor een nadere beschrijving 
hieromtrent. 

Nvt 
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ook zeer vreemd dat er juist wordt gekozen voor genoemde 
locatie sterker nog: dit voornemen is absoluut in strijd met 
het beheerplan Natura 2000 Rijntakken wat zich tegelijkertijd 
aldaar afspeelt. 

8 Indieners stellen dat het gebied rondom de steenfabriek deel 
uitmaakt van het Natura 2000 netwerk. Het was al pijnlijk dat 
de Betuwelijn door het gebied moest lopen. Dat is met een 
tunnel visueel opgelost. De geplande A15 zal echter dwars 
door het gebied lopen en in tegenstelling tot de spoorlijn zal 
dit zijn in de vorm van een brug. Een brug waarvan Rijkswa-
terstaat overigens heeft gezegd dat deze op moet gaan in 
het landschap. Visueel is dat goed, wat uitstoot en geluid 
betreft is dit echter een kleine ramp voor het gebied. Tel 
daarbij op de visuele vervuiling van de enorme elektriciteits-
masten die het Natura 2000 gebied kruisen. En dan ook nog 
twee windmolens. De doelstelling, duurzame bescherming 
van flora en fauna, lijkt dus van ondergeschikt belang ge-
worden. 

De ecologische onderzoeken zullen uitwijzen of er mogelijke 
sprake is van (significante) aantasting van de natuurwaarden 
van het Natura 2000-gebied Rijntakken. Indien negatieve effec-
ten niet kunnen worden uitgesloten dient een Passende Beoor-
deling te worden opgesteld. Deze leidt tot een vergunningplicht 
in het kader van de Wet natuurbescherming (onderdeel ge-
biedsbescherming). De provincie Gelderland is hiervoor be-
voegd gezag. 

Nvt 

9 Indieners stellen dat flora en fauna veel hinder ondervinden 
van windmolenparken en klimaat. Windmolens zorgen voor 
de nodige problemen, met een veranderende natuur als 
gevolg. Welke maatregelen worden er genomen om de im-
pact op de natuurwaarde tot een minimum te beperken? 

De ecologische onderzoeken zijn nog gaande. Het gaat hier om 
een jaarrond veldonderzoek naar diverse soortgroepen. Even-
tuele mitigerende maatregelen kunnen nadat deze gegevens 
bekend zijn worden onderzocht, beschreven en besproken. 

Nvt 

10 Indieners stellen dat water een medium is voor geluid om 
zich te verplaatsen. Vanwege een hoge moleculaire dicht-
heid, reizen geluidsgolven door water vijf keer zo snel als 
door lucht. Door water reikt geluid ook veel verder dan in 
lucht. Het geluidsniveau onder water is aanzienlijk toegeno-
men door activiteiten op en rond het water. Windmolenpar-
ken in de buurt van water produceren geluid met een fre-
quentie die ligt tussen enkele tientallen en een paar duizend 
hertz. Vissen detecteren moeiteloos alle geluiden met een 
frequentie tussen 30 en 500 hertz. Uit onderzoek blijkt dat de 
communicatie, migratie en voortplanting van vissen en het 
vermogen om te jagen of roofdieren (gevaar) te vermijden 
wordt verstoord. Geluidsvervuiling kan ertoe leiden dat deze 
dieren de weg kwijtraken en uiteindelijk zullen sterven. 

De ecologische onderzoeken zijn nog gaande. Het gaat hier om 
een jaarrond veldonderzoek naar diverse soortgroepen. De 
mogelijke effecten op vissen zijn tevens een onderdeel van dit 
ecologisch onderzoek.  

Nvt 

11 Indieners stellen dat vogels veel gevaar lopen door de reali-
satie van de voorgenomen windturbines. Uit onderzoek is 

De ecologische onderzoeken zijn nog gaande. Het gaat hier om 
een jaarrond veldonderzoek naar diverse soortgroepen, waar 

Nvt 
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gebleken dat windturbines kunnen leiden tot een versplinte-
ring van het leefgebied en verstoring van trekroutes, verblijf-, 
broed- en rustgebieden (foerageergebieden) van vogels. 
Wanneer het foerageergebied, waar de vogels hun voedsel 
halen, wordt aangetast kunnen vogels hun gedrag aanpas-
sen en hun voedsel ergens anders vandaan gaan halen dan 
zij van nature zouden doen. Dit kan aanleiding zijn tot voed-
seltekorten. Ook komen vogels tijdens het vliegen in botsing 
met een windturbine of vanwege luchtturbulentie in de draai-
ende wieken terecht. Vele vogels raken gewonden of ge-
dood. Het risico op aanvaringen is het grootst tijdens de 
nacht en in de avond- of ochtendschemering of tijdens slecht 
zicht. 

de effecten op vogels een groot deel van uitmaken. Windturbi-
nes kunnen in de gebruiksfase tot aanvaringsslachtoffers van 
vogels leiden. Hierbij is het van belang dat vooraf onderzocht 
wordt welke soorten het grootste aanvaringsrisico hebben en of 
dit effect op de staat van instandhouding heeft. Naast de 
slachtofferberekeningen wordt er ook onderzoek gedaan naar 
andere effecten, als verstoring en barrièrewerking. 

12 Indieners stellen dat de locatie ligt op een westelijke trekrou-
te van vogels die overnachten in Het Rijnstrangen gebied en 
foerageren in het rivierengebied van Waal, Maas en Rijn. 

De ecologische onderzoeken zijn nog gaande. Het gaat hier om 
een jaarrond veldonderzoek naar diverse soortgroepen, waar 
de effecten op vogels een groot deel van uitmaken. Windturbi-
nes kunnen in de gebruiksfase tot aanvaringsslachtoffers van 
vogels leiden. Hierbij is het van belang dat vooraf onderzocht 
wordt welke soorten het grootste aanvaringsrisico hebben en of 
dit effect op de staat van instandhouding heeft. Naast de 
slachtofferberekeningen wordt er ook onderzoek gedaan naar 
andere effecten, als verstoring en barrièrewerking. 

Nvt 

13 Indieners stellen dat ook vleermuizen regelmatig in aanra-
king komen met de molenwieken of de molen zelf. Een an-
dere oorzaak waardoor onder vleermuispopulaties veel 
slachtoffers vallen is door het zogenaamd barotrauma (be-
schadigingen van de longen en gehoor als gevolg van hoge 
drukverschillen in de nabijheid van de draaiende wieken). 

De ecologische onderzoeken zijn nog gaande. Het gaat hier om 
een jaarrond veldonderzoek naar diverse soortgroepen, waar 
de effecten op vleermuizen een belangrijk deel van uitmaken. 
Windturbines kunnen in de gebruiksfase tot aanvaringsslachtof-
fers van vleermuizen leiden. Hierbij is het van belang dat vooraf 
onderzocht wordt welke soorten het grootste aanvaringsrisico 
hebben en of dit geen effect op de staat van instandhouding 
heeft.  

Nvt 

14 Indieners stellen dat het effect op de vogelpopulatie zoals 
trekvogels en foeragerende wintergasten zeer nadelig is als 
de windmolens worden geplaatst. De vogels worden gehin-
derd bij het passeren en het landen in de polder. 

De ecologische onderzoeken zijn nog gaande. Het gaat hier om 
een jaarrond veldonderzoek naar diverse soortgroepen, waarbij 
de effecten op vogels een groot deel van uitmaken. Verstoring 
en barrièrewerking zijn een onderdeel van dit onderzoek. 

Nvt 
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Thema I: Gezondheid 

Nr. Zienswijze Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

1 Indieners geven aan dat volgens deskundigen de windturbines 
die te dicht op de woningen staan gezondheidsproblemen kun-
nen veroorzaken. 

Het thema gezondheid zal worden beschreven in een aparte 
paragraaf van het MER. 

Ja, zie aan-
vulling 4 

2 Indieners geven aan dat een internationaal onderzoek heeft 
aangetoond dat windmolens in de buurt van je huis proble-
men kunnen opleveren voor je gezondheid: chronische 
slaapproblemen, hoofdpijn, tinnitus, een drukgevoel op de 
oren, vertigo, visusklachten, luchtwegproblemen, tachycar-
die, prikkelbaarheid, concentratie- en geheugenproblemen, 
angstgevoelens samengaand met de sensatie van inwendi-
ge pulsaties of trillingen, zowel slapend als in wakkere toe-
stand. Oorzaken van de problemen zijn het hoorbare geluid, 
het niet hoorbare geluid, de slagschaduw en het knipperlicht 
op de windmolen. Gedetailleerde informatie over de gevol-
gen van het geluid van windmolens op omwonenden en 
verwijzingen naar wetenschappelijke onderzoeken is te vin-
den in het artikel van huisarts S. van Manen. 

Het thema gezondheid zal worden beschreven in een aparte 
paragraaf van het MER. 

Ja, zie aan-
vulling 4 

3 Indieners stellen dat voor de eventuele nadelige gezond-
heidseffecten die bij hen optreden door de windmolens, zij 
de gemeente Lingewaard aansprakelijk zullen stellen (medi-
sche kosten en letselschade). 

Dit punt wordt ter kennisgeving aangenomen. Nee 

4 Indieners stellen dat windmolens niet alleen in China een 
bedreiging vormen voor de gezondheid. Ook in Nederland 
zijn er diverse gezondheidsrisico's. De molens veroorzaken 
bijvoorbeeld slagschaduwtrillingen en laagfrequent geluid. 

Laagfrequent geluid komt bij de geluidsparagraaf aan bod. Voor 
andere gezondheidsthema’s wordt een aparte paragraaf over 
gezondheid opgenomen in het MER. 

Ja, zie aan-
vulling 4 

5 Indieners geven aan dat windturbines in grote mate een 
laagfrequent geluid produceren. Het is vastgesteld dat grote-
re windturbines ook leiden tot toename van de productie 
hiervan. De Portugese Marianne Alves Pereira heeft ruim 
dertig jaar onderzoek gedaan naar de gevolgen van laagfre-
quent geluid. Haar onderzoeksresultaten bewijzen dat dit 
onhoorbare geluid de oorzaak is van de ziekte VAD: Vibro 
Acoustic Disease. Deze ziekte ontstaat geleidelijk en kan 

Laagfrequent geluid komt bij de geluidsparagraaf aan bod. Voor 
andere gezondheidsthema’s wordt een aparte paragraaf over 
gezondheid opgenomen in het MER. 

Ja, zie aan-
vulling 4 
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Nr. Zienswijze Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

zich ontwikkelen wanneer iemand langdurig en intens wordt 
blootgesteld aan laagfrequent geluid. Hierdoor kan er een 
vaatverdikking ontstaan in het weefsel rondom het hart en 
de bloedvaten, wat kan leiden tot hartfalen met dood als 
gevolg. 

6 Indieners geven aan dat na een groot aantal klachten van 
mensen die naast windmolenparken wonen Dr. Nina Pier-
pont op haar beurt een onderzoek is gestart. In dit onder-
zoek bewijst zij dat windturbines de gezondheid van omwo-
nenden in een straal tot 1500 meter om de windmolens ten 
nadele beïnvloeden. In het Engels heet deze ziekte 'Wind 
Turbine Syndrome'. Dit houdt in dat laagfrequentgeluid van 
windturbines het balanssysteem van het lichaam doet den-
ken dat het lichaam beweegt. Hoewel laagfrequentgeluid 
niet kan worden gehoord, stimuleert het wel het evenwichts-
orgaan (vestibulaire systeem). Pierpont beschrijft in haar 
onderzoek de volgende symptomen van Wind Turbine Syn-
drome: verstoring slaap, oververmoeidheid, hoofdpijn, tinni-
tus (oorsuizen), druk op de oren, duizeligheid, misselijkheid, 
wazig zien, tachycardia (versnelde hartslag), prikkelbaar-
heid, depressie, stress, trilling, agressie, concentratiestoor-
nissen, geheugenstoornissen, neusbloedingen, hevige pij-
nen in de borststreek en paniekaanvallen. Ook blijkt dat de 
symptomen grotendeels verdwenen als omwonenden lange-
re tijd wegbleven uit de invloedsfeer van windmolens, maar 
dat de ziekte weer terugkeerde wanneer zij weer in de buurt 
van een windmolen kwamen. De uitkomsten van haar studie 
zijn door vakgenoten getoetst. De WHO gebruikt en onder-
schrijft deze studie. 

Het thema gezondheid zal worden beschreven in een aparte 
paragraaf van het MER. 

Ja, zie aan-
vulling 4 

7 Indieners stellen dat de bewoners van de directe omgeving 
van Steenfabriek Huissenswaard en Windpark Caprice al 
extra gezondheidsrisico's lopen door industriële activiteiten 
van de steenfabriek (fluoruitstoot en graafwerkzaamheden), 
fijnstof door vrachtverkeer van steentransport en scheep-
vaart, jarenlange extra kleitransporten door de dorpskern 

De genoemde zaken in de zienswijze staan los van deze activi-
teit en maken derhalve geen onderdeel uit van de reikwijdte van 
het MER. 

Nee 
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Nr. Zienswijze Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

Angeren en Boerenhoek en langs de Rijndijk. 
8 Indieners geven aan dat door het geluid van de windmolens 

veel omwonenden stress, problemen met inslapen of versto-
ring van slaap ervaren. Daarnaast hebben veel mensen last 
van slagschaduw, de schaduw van de rotorbladen. Dit ver-
oorzaakt hinderlijke lichtvariaties die verschijnselen veroor-
zaken die overeenkomen met zeeziekte. Bij mensen die 
daar gevoelig voor zijn, kan dit leiden tot een epileptisch 
insult. 

Het thema gezondheid zal worden beschreven in een aparte 
paragraaf van het MER. 

Ja, zie aan-
vulling 4 
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Thema J: Recreatie 

Nr. Zienswijze Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

1 Indieners stellen dat de Gemeente Lingewaard rijk is aan toe-
risme en zeker rond de dijken zijn veel mensen te vinden. Op 
de locatie waar de twee windmolens zijn gepland komen veel 
mensen (fort Pannenden, kasteel Doornenburg, Camping de 
Waay, de rijke fruitgaarden, de Linge, de fietsroute naar Millin-
gen/Ooijpoider, vaarroutes, eet.) Het betreffende buitengebied 
is een stiltegebied! Dit wordt alom gewaardeerd door bewoners 
Lingewaard en omgeving, toeristen (Camping de Waay), dag-
jesmensen, fietsers, wandelaren en natuurliefhebbers. Mensen 
die willen ontspannen, weg van de dagelijks (werk)stress. Door 
de realisatie van een Windpark Caprice zullen de stilte- en na-
tuurbeleving verder verdwijnen, er zal horizonvervuiling van 
ongekende omvang ontstaan, een vervuilende steenfabriek zal 
verder uitgroeien met een slechte ontsluiting en grotere uitstoot 
van CO2, fijnstof en fluor. 

In het landschappelijk onderzoek wordt de beleving van de 
windturbines vanuit de omgeving meegenomen. 
 
Nabijgelegen stiltegebieden zullen in het geluidsonderzoek bij 
het MER worden betrokken. 

Ja, zie aan-
vulling 1 

2 Indieners stellen dat ruim 22% van de ondervraagden (Ne-
derlandse en Duitse) bezoekers aangeeft plaatsen minder of 
niet meer te zullen bezoeken bij de aanwezigheid van wind-
turbines. Dit heeft een enorme gevolgen voor de onderne-
mers en gemeenten in een toch al kwetsbaar marktsegment. 
Twee mega windturbines zo dicht tegen een toeristische 
plaats, betekent een forse afname van toerisme, dalende 
omzet en zodoende ook een verlies van banen. 

In het landschappelijk onderzoek wordt de beleving van de 
windturbines vanuit de omgeving meegenomen. 

Nvt 

3 Indieners stellen dat de waarde en daarmee belangstelling 
voor de omgeving van Loo afneemt door dit initiatief. En dat 
terwijl een aantal dorpsgenoten nu juist zo veel energie 
steekt om Loo nog aantrekkelijker te maken. Een verkeerd 
signaal naar burgers (waar ik er ook een van ben) die zich 
meer met de gemeente betrokken willen voelen met hun 
dorp en willen participeren om de kern leefbaar en aantrek-
kelijk te houden. 

In het landschappelijk onderzoek wordt de beleving van de 
windturbines vanuit de omgeving meegenomen. 

Nvt 
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Thema K: Proces en procedure 

Nr. Zienswijze Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

1 Indieners geven aan te wonen op Duivens grondgebied bin-
nen een straal van 1200 meter van de steenfabriek en dat 
de initiatiefnemers hebben verzuimd de organisatie, die voor 
de communicatie verzorgd, op de hoogte te stellen van de 
door hen bewoonde woning. Aangezien de wind in Neder-
land voornamelijk westelijk is zullen zij de nadelen het meest 
ervaren. 

Ten behoeve van de communicatie omtrent de informatieavon-
den en de publicatie van de NRD heeft de gemeente de adres-
sen verstrekt aan de initiatiefnemer binnen 1200 meter rond de 
windturbineposities. Doordat is gekozen voor de windturbinepo-
sities, en dus niet de grenzen van het steenfabrieksterrein, kan 
de misvatting ontstaan dat de verstrekte adressenlijst niet volle-
dig is geweest. Voor verdere communicatie zal de gemeente 
Lingewaard rekening houden met de ingediende wens voor het 
toepassen van een grotere straal rondom de windturbine posi-
ties. 

Nee 

2 Indieners tekenen protest aan op het feit dat ze niet zijn 
geïnformeerd door de initiatiefnemers en tevens niet zijn 
uitgenodigd op de informatieavond bij Camping de Waay op 
18 december 2018. Zij zijn verbaast dat een beperkt aantal 
aanwonenden zijn aangeschreven voor de informatieavond. 

Niet iedereen in de gemeente Lingewaard heeft een persoonlij-
ke uitnodiging ontvangen. De informatieavond was echter niet 
besloten en toegankelijk voor alle belangstellenden. De alge-
mene uitnodiging is gepubliceerd via de website van ‘Linge-
waard Actueel’. De gemeente heeft geleerd van de eerste in-
formatieavond en gaat voor komende informatieavonden de 
uitnodigingen eerder versturen en naar inwoners in een grotere 
straal rondom de geplande windturbines. 

Nee 

3 Indieners maken ernstig bezwaar tegen de kleinschalige 
opzet van de inloopbijeenkomst, direct gevolg van de door 
de gemeente geadviseerde grens van 1.200 meter. Welk 
belang heeft de gemeente bij zo'n grens van 1.200 meter. 
Zo weinig mogelijk gedoe? In zo'n belangrijke zaak moet de 
gemeente Lingewaard alle burgers de kans bieden hun me-
ning te geven. De gekozen aanpak staat in geen enkele 
verhouding tot de draagwijdte van de voorliggende plannen 
en staat ook haaks op de titel van het College-akkoord "Sa-
men voor Lingewaard". Wij gaan ervan uit dat dit was 'een-
maal, maar nooit weer'. 

De informatieavonden in Loo en Doornenbrug waren beiden 
openbaar. De publicatie van de NRD is bekend gemaakt via 
diverse platforms. De gemeente heeft geleerd van de eerste 
informatieavond en gaat voor komende informatieavonden de 
uitnodigingen eerder versturen en naar inwoners in een grotere 
straal rondom de geplande windturbines 

Nee 

4 Indieners hebben vernomen dat de Steenfabriek Huissens-
waard voornemens is tot plaatsing van een Windmolenpark 
via de publicatie van de Gemeente Lingewaard. Het blijkt 
alleen dat in deze openbare informatie voorziening van de 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) bepaalt de reik-
wijdte en het detailniveau van het Milieueffectenrapport. In de 
NRD worden geen alternatieven, opstellingen van windturbines 
met een bepaalde ashoogte en rotordiameter, gekozen en be-

Nee 
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Nr. Zienswijze Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

gemeente Lingewaard geen enkele detail informatie ver-
strekt wordt over hoogte, omvang en de effecten van de 
voorgenomen plaatsing van de wind turbines aan de Scher-
pekamp 3 in Angeren naast de Steenfabriek Huissenswaard. 
Hoe is het mogelijk om een onderbouwde zienswijze te ge-
ven op globale informatie voorziening. 

schreven. Deze stap maakt onderdeel uit van het MER. In het 
MER worden tevens de (milieu)effecten van de alternatieven 
onderzocht en beschreven. 
Zodra er een vergunningsaanvraag wordt ingediend zal deze 
ook wederom ter inzage worden gelegd, inclusief alle onderlig-
gende onderzoeken (waar onder het MER). Op de vergun-
ningsaanvraag kunnen tijdens de ter inzage periode zienswijzen 
worden ingediend. 

5 Indieners vragen zich af of het de gemeente bekend was bij 
ter visie leggen van de plannen dat de Steenfabriek Huis-
senswaard plannen had voor informatiebijeenkomst in Cam-
ping De Waay? 

De informatiebijeenkomst in Camping De Waay was bekend bij 
de gemeente Lingewaard. Deze bijeenkomst is in overleg met 
de gemeente Lingewaard gepland, waarbij tevens de wethou-
der Duurzaamheid Aart Slob en een ambtenaar van de ge-
meente aanwezig waren. 

Nee 

6 Indieners vragen zich af of het niet de plicht is van de ge-
meente om voldoende informatie te verstrekken aan de di-
rect betrokken over dit ingrijpende plan. 

De huidige projectkennis is beschreven in de NRD en was be-
schikbaar tijdens de informatieavond van 18 december 2018. In 
het nog uit te voeren MER zullen de effecten van diverse alter-
natieven doorgerekend en beschreven worden. 

Nee 

7 Indieners vinden het onlogisch dat de informatie voorziening 
wordt uitgevoerd door een partij welke is ingehuurd door de 
direct betrokken zijnde Steenfabriek Huissenswaard. 

Het MER is een initiatief van de initiatiefnemer. Derhalve is het 
logisch als zij zelf de informatievoorziening verzorgen of een 
zelfgekozen partij dit laten uitvoeren. 

Nee 

8 Indieners hopen dat de Burgemeester en wethouders kun-
nen begrijpen dat dit kwetsbare gebied moet worden be-
schermd. De bewoners van dit gebied zijn verontrust over dit 
onderzoek die weer een aanslag doet om ons mooie buiten-
gebied en de kwaliteit van wonen. Men gaat er van uit dat de 
gemeente rekening houdt met onze belangen en die van de 
natuurontwikkeling in de uiterwaarden. Men begrijpt dat een 
aantal effecten nog onderzocht gaan worden voor de omge-
ving en de aanwonenden. Men is van mening dat beperkte 
belang van deze windturbines t.o.v. de landschapsvervuiling, 
negatieve effecten op een kwetsbaar gebied op natuur en 
omgeving naast storende effecten van slagschaduw, storend 
geluid niet passen in onze polderland in en om een Natura 
2000-gebied. Daarom wenst men dat de gemeente Linge-
waard een negatief advies af gaat geven aan de vergun-

De gemeente heeft zeker oog voor het feit dat het onderhavig 
gebied is gelegen nabij een kwetsbaar gebied en zal daarom 
ook zeer zorgvuldig deze ontwikkeling toetsen. 

Nee 
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ningsverlening om het Windpark Caprice te mogen ontwik-
kelen. 

9 Indieners stellen dat de initiatiefnemers van Windpark Capri-
ce en de gemeente Lingewaard RWS moeten informeren 
over hun voornemen. RWS (en daarmee Royal Haskoning 
DHV die hier onder ander de calculaties voor verzorgd) moet 
dan op basis hiervan de bestaande geluidsbelasting bereke-
ningen herzien. Zodat de cumulatieve geluidsbelasting op 
basis van deze nieuwe informatie wordt berekend. Omdat 
voor de eventuele doortrekking van de A15, de calculaties 
herzien moeten worden en de aanbestedingsdocumenten op 
dit vlak waarschijnlijk aangepast moeten worden, moeten de 
ingeschreven bouwcombinaties hierover worden geïnfor-
meerd. 

De gemeente heeft Rijkswaterstaat geïnformeerd over het 
voorgenomen project. De NRD is tevens aan RWS voorgelegd.  

Nee 

10 Indieners stellen dat gezien het uitgangspunt in het rapport 
van Royal Haskoning van windmolens met een tiphoogte 
van 150 meter, het onderliggende rapport waarop een voor-
genomen vergunning van plaatsing mede wordt op geno-
men, niet correct is. Wil de gemeente derhalve een vergun-
ning afgeven zal deze gebaseerd dienen te zijn op de juiste 
en correcte informatie. Ergo, een vergunning aanvraag zoals 
deze op dit moment in gang is gezet dient onmiddellijk ge-
stopt te worden omdat de uitgangspunten en de gevolgen 
voor de omgeving niet correct zijn. De procedure dient der-
halve opnieuw gestart te worden waarbij rekening wordt 
gehouden met andere uitgangspunten ten aanzien van de 
afmetingen van de molens als cumulatieve gevolgen van de 
doortrekking van de A15. 

Er is nog geen vergunningsaanvraag ingediend, deze zal later 
in het proces worden ingediend. Het MER en andere documen-
ten ter onderbouwing van de omgevingsvergunning moeten nog 
opgesteld worden. 
Zodra er een vergunningsaanvraag wordt ingediend zal deze 
ook wederom ter inzage worden gelegd, inclusief alle onderlig-
gende onderzoeken (waar onder het MER). Op de vergun-
ningsaanvraag kunnen tijdens de ter inzage periode zienswijzen 
worden ingediend. 

Nee 

11 Indieners stellen dat er voor is gekozen de bewoners een 
week voorafgaand aan de informatieavond in te lichten. De 
informatieavond werd gehouden in de week voor de kerst-
vakantie. De avond is als inloopavond georganiseerd. Een 
suggestie van de indiener is - gezien de impact van de ont-
wikkeling - om een gerichte informatieavond te organiseren 
waarbij ruim van te voren een vooraankondiging uitgaat aan 

De initiatiefnemer heeft samen met de gemeente er voor geko-
zen om de informatieavond op deze manier te organiseren. In 
het verdere proces zullen naar alle waarschijnlijk meerdere 
informatiebijeenkomsten georganiseerd worden. De gemeente 
heeft geleerd van de eerste informatieavond en gaat voor ko-
mende informatieavonden de uitnodigingen eerder versturen en 
naar inwoners in een grotere straal rondom de geplande wind-

Nee 
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de betrokkenen. turbines 
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Thema L: Planschade 

Nr. Zienswijze Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

1 Indieners geven aan dat zij direct zicht vanuit hun huis hebben 
op deze twee enorme windmolens van 240 meter bij plaatsing 
en het rond draaien van de wieken. Als burgers willen we kun-
nen genieten van vrij uitzicht zoals tot op heden. Als ons huis in 
waarde gaat dalen dan willen wij hiervoor een passende com-
pensatie ontvangen van de gemeente Lingewaard. 

Bij verwachte waardedaling van de woning ten gevolge van een 
planologische verslechtering kan – binnen vijf jaar na het onher-
roepelijk worden van de omgevingsvergunning bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Lingewaard een aan-
vraag voor een tegemoetkoming in schade worden ingediend. 
Dit recht is opgenomen in "Afdeling 6.1 Tegemoetkoming in 
schade" van de Wet ruimtelijke ordening. Meer informatie hier-
over is te vinden op de gemeentelijke website 
https://www.lingewaard.nl . 

Nee 

2 Indieners stellen dat windturbines waardedaling van wonin-
gen veroorzaken, maar dat het niet eenvoudig is om vast te 
stellen hoe groot de waardedaling zal zijn. Daarvoor moet je 
verkoopprijzen vergelijken met die van soortgelijke woningen 
zonder windmolens in de buurt. Maar gegevens die de hui-
dige situatie in Nederland recht doen zijn nauwelijks voor-
handen, zeker niet op grote schaal. We zullen het voorna-
melijk moeten doen met rechterlijke uitspraken van de waar-
dedaling in WOZ. Volgens recente rechterlijke uitspraken in 
WOZ zaken kan er sprake zijn van een waardedaling van 8 
tot 30 %. Het spreekt voor zich dat grotere windmolens zor-
gen voor een grotere prijsdaling. Twee tot drie jaar voor de 
komst van geplande windmolens is er, na bekendmaking, al 
een daling te zien in woningwaarde. Wij zullen hier dan de 
gemeente voor verantwoordelijk stellen. 

Bij verwachte waardedaling van de woning ten gevolge van een 
planologische verslechtering kan – binnen vijf jaar na het onher-
roepelijk worden van de omgevingsvergunning bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Lingewaard een aan-
vraag voor een tegemoetkoming in schade worden ingediend. 
Dit recht is opgenomen in "Afdeling 6.1 Tegemoetkoming in 
schade" van de Wet ruimtelijke ordening. Meer informatie hier-
over is te vinden op de gemeentelijke website 
https://www.lingewaard.nl . 

Nee 

3 Indieners stellen dat de gemeente Lingewaard ook verant-
woordelijk is voor de planschade van omwonenden die 
woonachtig zijn in andere gemeenten. 

Bij verwachte waardedaling van de woning ten gevolge van een 
planologische verslechtering kan – binnen vijf jaar na het onher-
roepelijk worden van de omgevingsvergunning bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Lingewaard een aan-
vraag voor een tegemoetkoming in schade worden ingediend. 
Dit recht is opgenomen in "Afdeling 6.1 Tegemoetkoming in 
schade" van de Wet ruimtelijke ordening. Meer informatie hier-
over is te vinden op de gemeentelijke website 
https://www.lingewaard.nl . 

Nee 
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4 Indieners zien in de NRD zien graag een onderzoeksvraag 
over: in welke mate daalt de waarde van een verbouwde 
boerderij op een rustige locatie wanneer er windmolens op 
korte afstand (500m) van de gevel worden geplaatst? En 
wat gebeurd er met de verkoopkans van zo’n object? 

Een MER is niet het instrument om mogelijke waardedaling van 
de huizen rondom het projectgebied in kaart te brengen. Om-
wonenden hebben het recht om een aanvraag voor tegemoet-
koming in schade in te dienen, zie reactie onder punt 1. Op 
korte termijn zal gestart worden met een planschadeanalyse. 

Nee 

5 Indieners stellen dat Steenfabriek Huissenswaard blijkbaar 
veel aan gelegen is om de plaatsing van beide windmolens 
door te zetten. Voor de benodigde compensatie voor waar-
dedaling van de woning met bijbehorende gronden en water 
en de daadwerkelijke overlast die wordt ervaren, is een eer-
ste gesprek met Renewable Energy Factory geweest. Re-
newable Energy Factory heeft in het eerste persoonlijke 
gesprek in december aangegeven dat het Steenfabriek 
Huissenswaard veel aan is gelegen dat ons huis (het enige 
binnen 500m waar nog geen afspraken mee zijn gemaakt) 
wordt verkocht. Dan is er immers geen tegenwerking meer 
van de nieuwe bewoners. We hebben aangegeven daar 
natuurlijk medewerking aan te verlenen mits er een vol-
doende compensatie voor de waardedaling is overeenge-
komen. Renewable Energy Factory heeft aangegeven hier 
begin februari 2019 met een voorstel te komen. 

Wij hopen op een goede afloop van de gesprekken tussen de 
indiener en de initiatiefnemers, waarin een passende oplossing 
wordt gevonden. 

Nee 
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Thema M: Kosten en financiële haalbaarheid 

Nr. Zienswijze Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

1 Indieners zijn tegen windmolens die Steenfabriek Huissens-
waard zo dicht bij hun huis (ong. 560 meter) wil plaatsen. Er is 
geen garantie dat het dure onderhoud van de molens naar be-
horen uitgevoerd gaat en blijft worden, ook in economisch 
slechtere tijden. Mogelijk zal het ook nodig zijn om aanpassin-
gen aan de molens uit te voeren wanneer er meer overlast blijkt 
te zijn dan de wettelijk toegestane. Niet duidelijk is of daar een 
reservering voor gemaakt is door Steenfabriek Huissenswaard. 

De voorgenomen windturbines zijn een initiatief van Steenfa-
briek Huissenswaard en Renewable Energy Factory. Zij zien in 
dit project een positieve businesscase. De precieze kosten voor 
bijv. een stilstandvoorziening volgen later (o.a. door de resulta-
ten uit het MER). De details worden op een later moment uit-
gewerkt in de Ruimtelijke Onderbouwing ten behoeve van de 
Omgevingsvergunning. 

Nee 

2 Indieners stellen dat alles bij elkaar genomen de bouw van 
windmolenparken de Nederlandse maatschappij meer kost 
dan het oplevert, ook als je de effecten op milieu en ge-
zondheid meerekent. De opbrengsten van windmolens wor-
den te hoog ingeschat en de kosten te laag geraamd. Dit 
blijkt uit de rapporten van het CPB en van de Groene Re-
kenkamer. Volgens berekeningen van emeritus hoogleraar 
Pieter Lukkes zorgt windenergie op land en zee de Neder-
landse bevolking voor een extra last van 70 miljard. "Het 
voor 2020 aanleggen van windparken in zee met een totale 
omvang tot 6000 MW blijkt in alle geanalyseerde scenario's, 
varianten en hierop toegepaste gevoeligheidsanalyses 
maatschappelijk onrendabel te zijn", aldus CPB. 

De voorgenomen windturbines zijn een initiatief van Steenfa-
briek Huissenswaard en Renewable Energy Factory. Zij zien in 
dit project een positieve businesscase. 
Voor de energietransitie zal geïnvesteerd moeten worden, door 
de gehele Nederlandse maatschappij. Deze investeringen zul-
len leiden tot terugdringen van uitstoot van CO2, verwarming 
van de aarde en andere negatieve effecten. Door het verminde-
ren van deze negatieve effecten zullen we in staat zijn andere 
investeringen, bijvoorbeeld versterken dijken en deltawerken, te 
voorkomen.  

Nee 

3 Indieners stellen dat in veel windmolenprojecten het gebrui-
kelijk is dat omwonenden ter compensatie van de overlast in 
o.a. uitzicht meedelen in de groene energie die de windmo-
len opwekt. Zowel het Gelders Energie Akkoord en de Gel-
derse Natuur en Milieu Federatie noemen dat windmolen-
projecten de omwonenden ten goede moet komen. Wij ho-
ren graag meer over de mogelijkheid om te participeren in 
de energie die de windmolens bij Steenfabriek Huissens-
waard zullen opleveren. 

Op dit moment worden de mogelijkheden van participatie en 
compensatie uitgewerkt door de initiatiefnemers en verwachting 
is dat dit medio mei zal worden gecommuniceerd met de om-
wonenden.   

Nee 

4 Indieners stellen dat tijdens de presentatie in Loo gesteld is 
dat de plaatsing van windmolens zeker zal leiden tot overlast 
voor de bewoners wat betreft o.a. geluid, slagschaduw, vi-

Per opgewekte MWh zal er jaarlijks een financiële afdracht ge-
daan worden in het op te richten windfonds, conform de NWEA 
gedragscode. De gelden uit dit fonds zullen eerlijk worden ver-

Nee 
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suele hinder etc. Er is toen gesteld dat Windpark Caprice 
overweegt een potje te realiseren per opgewekte hoeveel-
heid MW, met als doel hiermee voorzieningen te realiseren 
voor de bewoners in het kader van verbetering van leef-
baarheid. Tijdens de presentatie is aangegeven dat ook Loo 
in aanmerking komt voor een substantiële bijdrage vanuit 
deze pot. Uiteraard is dit een positieve en welkome bijkom-
stigheid. Wat geld daarvoor voor ons als bewoners van Ha-
vezathe Loowaerd? Desondanks hechten wij er echter aan 
om duidelijk aan te geven dat wij aantasting van ons woon- 
en leefgebied door de voorgenomen windturbines zeer on-
gewenst vinden en absoluut wensen te voorkomen. 

deeld in de omgeving, waaronder ook in Havezathe Loowaerd. 
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Thema N: Overig 

Nr. Zienswijze Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

1 Indieners hebben begrepen dat er al meerder onderzoeken 
gaande zijn (geweest) (boringen etc.)) op de Rijndijk maar de 
uitkomsten van deze onderzoeken zijn tot op het heden niet 
gedeeld met de bewoners. Wij hebben bezwaar op de niet 
transparante manier van handelen m.b.t. de informatie voorzie-
ning van zowel Steenfabriek Huissenswaard als de Gemeente 
Lingewaard in deze. 

Er zijn geen onderzoeken gaande of reeds uitgevoerd ten be-
hoeve van Windpark Caprice, behalve het in 2018 opgestarte 
ecologisch onderzoek. De resultaten van het ecologisch onder-
zoek worden in mei 2019 verwacht.  

Nee 

2 Indieners geven aan dat hun huis door de gemeente Linge-
waard is aangewezen als gemeentelijk monument. Zij heb-
ben dit huis destijds gekocht vanwege de rustige locatie en 
de hoeveelheid grond rondom het huis. Met windmolens op 
een afstand van 560 meter is die rust buiten ver te zoeken. 
We kunnen ons dan net zo goed opsluiten op een flatje. Van 
de mensen van Renewable Energy Factory begrepen we dat 
ons huis compleet geluidsdicht gemaakt kan worden. Buiten 
zitten moet je maar niet meer willen! Overigens lukt het ge-
luidsdicht maken alleen voor het hoorbare geluid en niet 
voor de laagfrequente frequenties (zie gedeelte gezondheid 
en geluid). 

De gemeente begrijpt deze zorgen. Wij willen dat de mogelijke 
effecten van de inpassing van windturbines binnen onze ge-
meente grondig worden onderzocht, middels een m.e.r., alvo-
rens wij als gemeente de afweging kunnen maken of wij mede-
werking willen verlenen aan dit initiatief. 

Nee 

3 Indieners vinden het belangrijk om te onderzoeken wat het 
effect op het woongenot van de inwoners van de gemeente 
Lingewaard is en van de mensen die dicht bij de geplande 
molens wonen in het bijzonder. Zo’n onderzoek zien we nu 
nergens terug in de NRD. 

Woongenot is sterk aan interpretatie onderhevig. De ervaring 
van het woongenot verschilt per persoon en per woning. Het is 
niet mogelijk om hier een kwalitatief (of kwantitatief) onderzoek 
naar te doen. Het woongenot is mede afhankelijk van de milieu-
thema’s geluid, slagschaduw en landschap, welke onderdeel 
zijn van het MER. Daardoor is het geen losstaand milieuthema. 

Nvt 

4 Indieners geven aan dat de wereldwijde wetgeving rond 
windmolens in beweging is. De wijze van plaatsingstoeken-
ning op basis van te verwachten geluidsproductie gaat over 
naar een duidelijk te meten afstand afhankelijk van de hoog-
te en daarmee de capaciteit van de windmolen. In Neder-
land worden de effecten van ultrasoon en laagfrequent ge-
luid op de menselijke gezondheid nog onderzocht. Gezien 
deze ontwikkelingen vragen wij de gemeente om niet mee te 

Als onderdeel van de vergunningverlening zal worden getoetst 
aan de geldende wettelijke kaders. Zo lang geen nieuw beleid is 
vastgesteld worden de huidige en vigerende wet- en regelge-
ving gehanteerd. In het MER wordt niet getoetst aan de nor-
men, maar worden de milieueffecten in beeld gebracht. 

Nee 
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gaan in een plan tot plaatsen van windmolens waarbij niet 
aan de nieuwste inzichten, de 10H regel, kan worden vol-
daan. 

5 Indieners stellen dat Steenfabriek Huissenswaard nogal 
eens van eigenaar is gewisseld. Er is geen enkele garantie 
dat een toekomstige eigenaar de windmolens goed zal on-
derhouden en de overeenkomst die Steenfabriek Huissens-
waard met bewoners wil sluiten ook voortzet. 

De in de zienwijze genoemde overeenkomsten zullen op een 
dusdanige manier vastgelegd worden, dat een eventuele nieu-
we eigenaar hier tevens aan gebonden is. 

Nee 

6 Indieners vinden het onduidelijk wie nu eigenaar van de 
windmolens wordt. Steenfabriek Huissenswaard is naar wij 
weten huurder van het fabrieksterrein. Klopt het dat de eige-
naar van de grond(en) de gemeente Lingewaard is? 

De eigenaar van de gronden is de firma ‘B.V. Steenfabriek 
Huissenswaard’. Zij zijn samen met Renewable Energy Factory 
de initiatiefnemer van het voorgenomen project, bestaande uit 
twee windturbines. 

Nee 

7 Indieners geven aan dat de genoemde 5-punts schaalbe-
oordeling waarin een kwalitatieve normbeoordeling wordt 
beoogd, verder dient te worden geconcretiseerd, zodat de 
methode van onderzoek valide en betrouwbaar is. Dit is op 
basis van de huidige (vage) omschrijving op geen enkele 
manier mogelijk. Onder andere, wat is het type onderzoek, 
wie zijn de respondenten, wat zijn de (vraag)thema's etc. 

De milieuthema’s en de methodiek worden uitgebreid beschre-
ven in het MER. 

Nvt 

8 Indieners stellen dat er bij de verschillende effecten gecon-
cretiseerd dient te worden hoe en wat er wordt gemeten. 
Welke statistische toetsen worden uitgevoerd, wat is het 
doel daarvan? Er dient niet alleen naar gemiddelde waarden 
te worden gekeken, maar ook naar norm- en piek belastin-
gen en de diverse invloeden hiervan op de genoemde on-
derzoekaspecten. Tevens dient op de aanvullende te onder-
zoeken effecten gekeken te worden naar de wijze waarop 
deze worden gemeten en worden beoordeeld. Deze beoor-
delingen dienen tegen de nieuwste inzichten te worden ge-
legd die op dit moment voorhanden zijn. 

De milieuthema’s en de methodiek wordt uitgebreid beschreven 
in het MER. 

Nvt 

9 Indieners stellen dat door verdere activiteiten te gaan facili-
teren d.m.v. plaatsing van de windmolens de kans op een 
verdere uitbreiding van de activiteiten van Steenfabriek 
Huissenswaard alleen groter is geworden. 

De gemeente heeft van de initiatiefnemer alleen een principe-
verzoek ontvangen ten behoeve van 2 windturbines. Andere 
initiatieven vanuit Steenfabriek Huissenswaard zijn op dit mo-
ment niet bekend bij de gemeente en derhalve geen onderwerp 
in dit onderzoek.  

Nee 

10 Indieners stellen dat in het rapport van Royal Haskoning 
wordt gesproken over windmolens met een hoogte van 150 
meter. We hebben begrepen dat tijdens de december-
presentatie van Steenfabriek Huissenswaard in Loo werd 

De technische ontwikkelingen op het gebied van windenergie 
gaan momenteel erg hard. Daardoor worden de windturbines 
bijvoorbeeld groter, hoger en krachtiger, maar ook stiller.  

Nee 
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uitgegaan van een mogelijke ashoogte van 120 tot 130 me-
ter, wieken van 160 meter en een tiphoogte van tussen de 
200 en 240 meter afhankelijk van de wiekvariant. Daarmee 
'mogelijk de grootste op land gestationeerde windmolens 
van Nederland'.  

11 Indieners stellen dat niet onvermeld mag blijven dat Royal 
Haskoning DHV, opsteller van "Rapport Windenergie", direct 
betrokken is bij de plannen m.b.t. de doortrekking van aan-
leg van de A15. En laat nu de eventuele bouw van de wind-
molens mede mogelijk gemaakt worden doordat Rijkswater-
staat (projectbureau ViA15) Steenfabriek Huissenswaard 
grond heeft gegeven als compensatie voor de overlast die 
de doortrekking van de A15 met zich meebrengt, over het 
bestaande terrein van Steenfabriek Huissenswaard. 

Het locatieonderzoek is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV, 
in opdracht van de gemeente Lingewaard, om de technisch 
mogelijke locaties voor windenergie in kaart te brengen. Bosch 
& van Rijn is de (inhoudelijk) adviseur van de initiatiefnemer. 
Wel zal in het MER gerefereerd wordt naar dit onderzoek. 
Er is geen directe relatie tussen het onderzoek van Royal Has-
koning DHV en voorliggend initiatief. 

Nee 

12 Indieners stellen dat Royal Haskoning een direct belang-
hebbende (A15) is en tevens opsteller van het windenergie-
onderzoek is en roept daarmee de schijn van belangenver-
strengeling op. Verder onderzoek mag - om elke schijn van 
belangenverstrengeling te vermijden - zeker niet gebeuren 
door bureaus die al betrokken zijn bij de verlengde A15 
(RWS) of bij gemeentelijke projecten op het terrein van wa-
ter, infrastructuur, energie e.d. Wie betaalt bepaalt? Dit geldt 
eveneens waar het gaat om het geven van onafhankelijke 
voorlichting over het onderhavige windpark. Onderzoek en 
inspraak moeten, zo heeft recent ook de discussie in de 
Tweede Kamer over het WODC geleerd, onafhankelijk kun-
nen plaatsvinden. 

Gedurende het gehele proces worden de onderzoeken door 
diverse onafhankelijke partijen getoetst en beoordeeld. Daar-
naast zal de Commissie MER ook een advies publiceren over 
het MER. Uiteraard is het voor eenieder mogelijk om een 
zienswijze in te dienen tegen de omgevingsvergunning met 
daarna de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van 
State. Gedurende het proces wordt getracht om dit zo transpa-
rant mogelijk te houden door het organiseren van informatie-
avonden en het versturen van nieuwsbrieven. Daarnaast zal 
RoyalHaskoning DHV niet betrokken zijn bij het voorgenomen 
plan, de realisatie van twee windturbines. Bosch & van Rijn is 
de (inhoudelijk) adviseur van de initiatiefnemer. 
Er is geen directe relatie tussen het onderzoek van Royal Has-
koning DHV en voorliggend initiatief. 

Nee 

13 Indieners geven aan dat in het onderzoek van Royal Hasko-
ning zo goed als niet gerefereerd wordt aan de voorgeno-
men doortrekking van de A15 terwijl ze wel bekend zijn met 
de gevolgen van de doortrekking, de overlast die dat met 
zich meebrengt voor de omwonenden de versterkende wer-
king van plaatsing van “de grootste land gestationeerde 
windmolens van Nederland volgens de presentatie” dicht bij 
aan het voorgenomen A15 tracé op het terrein van Steenfa-
briek Huissenswaard. 

Het is de Notitie reikwijdte en detailniveau Windpark Caprice 
opgesteld door Bosch & van Rijn die ter inzage heeft gelegen 
en waarop zienswijzen konden worden ingediend. Het onder-
zoek van Royal Haskoning DHV is geen onderdeel van de reik-
wijdte en detailniveau van het voorgenomen project en zal niet 
inhoudelijk worden behandeld. Wel zal in het MER gerefereerd 
wordt naar dit onderzoek. 

Nee 

14 Indieners stellen dat de eventuele doortrekking van de A15 
wordt gerealiseerd volgens de huidige aanbestedingsdocu-

Het is de Notitie reikwijdte en detailniveau Windpark Caprice 
opgesteld door Bosch & van Rijn die ter inzage heeft gelegen 

Nee 
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menten, door middel van een oeververbinding van circa 2 
kilometer, door middel van een brug op pijlers. In die aanbe-
steding wordt uitgegaan van een platte brug, geen boog of 
opbouw. De reden hiervoor is dat de brug in het kwetsbare 
landschap (een Natura 2000-gebied) zo veel als mogelijk 
moet opgaan in dat kwetsbare landschap. Er wordt uitge-
gaan van een hoogte van circa 16 meter boven het water-
oppervlak van het Pannerdensch kanaal. Het realiseren in 
de uiterwaarden aan de kant van Lingewaard, dicht bij het 
voorgenomen A15 tracé, van windmolens met een voorlopi-
ge tip hoogte van circa 200 meter, strookt dus volledig niet 
met de uitgangspunten van de aanleg van het tracé. Alle 
toezeggingen ten spijt van RWS om de brug niet te laten 
opvallen worden daarmee volkomen genegeerd c.q. over-
boord gegooid. 

en waarop zienswijzen zijn ingediend. De realisatie van de ver-
lening A15 is geen onderdeel van de reikwijdte en detailniveau 
van het voorgenomen project en zal niet inhoudelijk worden 
behandeld.  

15 Indiener stelt dat er ook wordt gesproken om op termijn de 
energie van de windmolens te gebruiken voor de omzetting 
naar waterstof, zonder dat er wordt aangegeven wat de 
desbetreffende termijn is. Dit is misleidend en in strijdt met 
de beginselen van behoorlijk bestuur. Een burger dient exact 
te weten wat de gevolgen en belangen zijn van een door de 
gemeente / het rijk genomen besluit. Tevens is er sprake 
van een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. Wat is 
op termijn en waarom worden de windmolens niet dan pas 
gebouwd. Er is op geen enkele wijze deugdelijk onderbouwd 
waarom deze windmolens er nu moeten komen. 

In het voorgenomen plan wordt niet uitgegaan van windturbines 
in combinatie met omzetting energie naar waterstof. Dit is een 
ambitie van de initiatiefnemer, welke nog niet geconcretiseerd is 
en geen onderdeel uitmaakt van voorliggend plan. Dit maakt 
derhalve geen deel uit van de reikwijdte van dit project. Mocht 
in de toekomst sprake zijn van een combinatiefunctie windturbi-
nes en de omzetting energie naar waterstof, dan dient daar 
nader onderzoek voor uitgevoerd te worden en een separate 
vergunning aangevraagd te worden. 

Nee 
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2.3. Zienswijzen overlegpartners 
 
Rijkswaterstaat (Oost-Nederland) 

Nr. Advies Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

1 Indiener stelt dat er wordt gesteld dat vanwege de beperkte 
mogelijkheden één alternatief wordt onderzocht. Verzocht wordt 
in een kaart aan te geven waar de turbines (ongeveer) zijn gesi-
tueerd en wat de contouren qua slagschaduw, externe veilig-
heid, geluid e.d. zijn. 

Dit zal in het kader van het op te stellen MER inzichtelijk ge-
maakt worden. 

Nvt 

2 Indiener vraagt aandacht voor het thema Integrale veiligheid 
(wordt niet genoemd) en de samenloop risico’s tijdens uit-
voering en exploitatie. 

In het MER zal het veiligheidsaspect uitgebreid worden ver-
werkt. Hierbij zal het thema Integrale veiligheid worden behan-
deld.  

Ja, zie aan-
vulling 5 

3 Indiener geeft aan dat in de NRD activiteiten zijn gepland in 
het rivierbed van de Neder-Rijn. Men mist in de NRD een 
aantal in dit verband belangrijke wettelijke kaders zoals het 
Besluit algemene regels Ruimtelijke Ordening (Barro) toets-
kader bij wijziging van bestemmingsplannen (bevoegd ge-
zag de gemeente) en de Beleidsregels grote rivieren (Bgr), 
toetskader voor de bepaling van de toelaatbaarheid van 
vergunningplichtige activiteiten op grond van de Waterwet 
(BG Rijkswaterstaat). 

De genoemde wettelijke kaders worden in het MER en later in 
de omgevingsvergunningaanvraag verder uitgewerkt. 

Ja, zie aan-
vulling 6 

4 Indiener stelt dat het al dan niet kunnen toelaten van wind-
turbines in het rivierbed onder meer zal afhangen van een 
beoordeling aan het Besluit op de Ruimtelijke Ordening 
(Bro) in het kader van een bestemmingsplanwijziging en de 
Beleidsregels grote rivieren (Bgr) toetskader bij vergunning-
verlening op grond van de Waterwet. In de gesprekken tot 
nu toe heeft de initiatiefnemer aangegeven dat er een direc-
te koppeling is tussen de plaatsing van twee windturbines en 
de verduurzaming van de energievoorziening van de Steen-
fabriek Huissenswaard. Dat lijkt nu los gelaten en af te han-
gen van de technische mogelijkheden daartoe die pas in een 
later stadium duidelijk zullen worden. Door Rijkswaterstaat 
zal de toelaatbaarheid van de windmolens in het rivierbed 
moeten worden beoordeeld aan artikel 6d van de Bgr. Met 

Er is sprake van een directe koppeling tussen de plaatsing van 
de twee beoogde windturbines en de verduurzaming van de 
energievoorziening van de Steenfabriek Huissenswaard. Dit zal 
echter later in het proces uitgebreider beschreven en beargu-
menteerd worden. 

Nee 
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Nr. Advies Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

de huidige formulering van dit artikel dient door de initiatief-
nemer gemotiveerd te worden aangetoond dat de windturbi-
nes niet redelijkerwijs buiten het rivierbed kunnen worden 
gerealiseerd. Indiener verzoekt hier nader aandacht aan te 
geven c.q. te verduidelijken. 

5 Indiener stelt dat het correct was om in de NRD naast ViA15 
ook het project Krib- en oeververlaging Pannerdensch-
Kanaal (KOP) van Rijkswaterstaat te noemen. Het verdient 
aanbeveling de effecten cumulatief (m.n. natuur-, bodem- en 
water-effecten) te beschouwen. 

Dit zal worden meegenomen worden in het MER. Ja, zie aan-
vulling 7 

6 Indiener heeft over de bodemaspecten vooralsnog geen 
opmerkingen. Voor de noordwestelijke locatie is de gemeen-
te waarschijnlijk het bevoegde gezag (drogere oevergebied 
in het kader van de Waterwet) en Rijkswaterstaat vermoede-
lijk voor de zuidwestelijke locatie. 

Dit punt wordt ter kennisgeving aangenomen. Nee 

7 Indiener stelt dat er onderzoek wordt gedaan naar grondwa-
terstanden. Suggestie is om ook onderzoek te doen naar 
grondwaterstromen, en rekening te houden met een moge-
lijk cumulatief effect vanuit de Rijksprojecten ViA15 en de 
Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP). De 
geohydrologische effecten tijdens exploitatie zijn mogelijk 
relevant (nu worden alleen effecten tijdens aanleg als gevolg 
van tijdelijke grondwateronttrekking beschouwd). Als bij de 
aanleg van de fundering en de nodige kabels de waterdichte 
lagen worden doorbroken verschuift het intredepunt voor 
kwel landinwaarts en zijn binnendijkse effecten qua kwel 
en/of verdroging niet uit te sluiten. 

Naast het onderzoek naar grondwaterstanden zal tevens 
grondwaterstroming meegenomen worden in het MER. 

Ja, zie aan-
vulling 8 

8 Indiener geeft aan dat alhoewel de windturbines op hoog 
terrein worden gezet dit een rivierbed blijft en vermoedelijk 
zal ook dit terrein bij extreem hoogwater overstromen. Graag 
aandacht voor de standzekerheid van de turbines bij dit 
soort situaties. 

Dit zal worden meegenomen worden in het MER. Ja, zie aan-
vulling 9 

9 Indiener geeft aan dat de turbines op enige afstand van de 
primaire waterkeringen worden opgesteld. Desondanks kun-
nen trilling tijdens aanleg (heien) en tijdens exploitatie (van 

Zowel in de aanleg- als de exploitatiefase van de windturbines 
zal aandacht zijn voor aspecten die van invloed zijn op de om-
geving. 

Nee 
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Nr. Advies Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

de draaiende turbines zelf) van de turbines een issue zijn. 
Dit is ook relevant voor de kade Scherpekamp, zeker bij heel 
hoge waterstanden wanneer de dijken en de kade zwaar 
belast worden. Graag aandacht hiervoor. De primaire kerin-
gen en kade Scherpekamp zijn weliswaar in beheer bij 
WSRL maar ook Rijkswaterstaat heeft een duidelijk belang 
bij de standzekerheid van deze kade. Graag aandacht hier-
voor. 

10 Indiener geeft aan dat de genoemde Beleidsregel voor het 
plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswer-
ken binnenkort wordt vervangen door een nieuwe richtlijn. 
Dit zal onder meer gevolg hebben voor de toegestane af-
stand tussen een windturbine en de vaarweg om te voorko-
men dat radarecho’s van de rotor op de radarbeeldscher-
men van de binnenvaartschepen worden geprojecteerd. De 
nieuwe (nog concept) richtlijn vertalende naar de nu geplan-
de locatie komt dit vermoedelijk neer op een windturbine 
afstand van de halve diameter van de rotor + 30 m achter de 
lijn door kribbakens aan de landzijde. Rijkswaterstaat zal bij 
de beoordeling anticiperen op de nieuwe richtlijn. Ik verzoek 
u specifiek in beeld te brengen of en waarom wel of niet aan 
de nieuwe beleidsregel wordt voldaan en wat de aandachts-
punten zijn. 

De nieuwe richtlijn is bekend bij het onderzoeksbureau, Bosch 
& van Rijn. Zij zullen dan ook toetsen aan deze nieuwe beleids-
regel. 

Ja, zie aan-
vulling 10 

11 Indiener verzoekt rekening te houden met werkverkeer op 
de kade Scherpekamp in de realisatiefase van project KOP 
(2020 – 2023). 

Initiatiefnemer zal in contact blijven met Rijkswaterstaat zodat 
de werkzaamheden elkaar niet in de weg zitten. 

Nee 

12 Indiener stelt dat het onderzoek naar de externe veiligheid 
zich vermoedelijk met name zal richten op de raakvlakken 
met het aanwezige gas-ontvangpunt. Graag ook aandacht in 
de m.e.r. voor eventuele raakvlakken met schepen die ge-
vaarlijke stoffen vervoeren. 

Voor dit thema zal aandacht zijn in het MER. Ja, zie aan-
vulling 11 

13 Indiener stelt dat het opvalt dat in deze paragraaf niet de in 
het plangebied gelegen spoortunnel in de Betuweroute 
wordt genoemd. Mogelijk heeft de aanleg en of exploitatie 
van de windturbines effect op de aanwezige tunnel. Ik advi-

De aanwezige spoortunnel zal in het externe veiligheidsonder-
zoek t.b.v. het MER worden meegenomen. 

Ja, zie aan-
vulling 12 
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Nr. Advies Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

seer u hier aandacht aan te geven. 
14 Indieners verzoeken bij punt 3.8 volledigheidshalve ook de 

Kaderrichtlijn Water noemen. Men mist de eventuele aantas-
ting van KRW-areaal. KRW gaat uit van het ‘stand-still’ be-
ginsel en in het geval er wel negatieve effecten zijn op het 
relevant KRW-areaal, dienen deze gecompenseerd te wor-
den. Het toetskader Ecologisch relevant areaal is opgeno-
men in bijlage 5 van het Beheer- en ontwikkelplan voor de 
Rijkswateren (BPRW 2015-2021). 

Het project zal worden getoetst aan het Ecologisch relevant 
areaal (Kaderichtlijn Water).  

Ja, zie aan-
vulling 13 

15 Over de energieopbrengst: Is er rekening mee gehouden dat 
Rijkswaterstaat (ViA15) opdracht zal geven een brug te 
bouwen die, afhankelijk van het ontwerp, mogelijk een deel 
van de wind zal blokkeren? 

Ondanks dat het tracé en Esthetisch Programma van Eisen 
(EPvE) voor ViA15 zijn vastgesteld, is er nog geen ontwerp van 
de geplande brug over het Pannerdens Kanaal. Volgens het 
EPvE zal de brug echter geen tuibrug worden. Gezien de ge-
plande hoogte van de winturbines, zal de rotor van de windtur-
bine voldoende verwijderd zijn van de brug om blokkering te 
voorkomen. 

Nee 

 
Provincie Gelderland 

Nr. Advies Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

1 Indieners geven aan dat in de NRD gesproken wordt over het 
Natuurnetwerk Nederland, voorheen EHS. In Gelderland is de 
EHS uitgewerkt in EHS-natuur, EHS-verweven en EHS-
verbindingszone. De EHS in Gelderland is in 2014 met vaststel-
ling van de provinciale Omgevingsvisie en -verordening omge-
zet in GNN en GO. Het initiatief voor het windpark in GO wordt 
toegejuicht, maar gezien het provinciale beleid voor GO moet 
dit wel vergezeld gaan van substantiële versterking van de 
kernkwaliteiten van GO. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden 
van de ontwikkeldoelen voor het gebied die zijn aangegeven in 
bijlage 8 bij de provinciale Omgevingsverordening. 

Ten behoeve van het MER en later de onderbouwing voor de 
omgevingsvergunning zal worden beschreven hoe het initiatief 
vergezeld gaat met een substantiële versterking van de kern-
kwaliteiten van Groene Ontwikkelingszone.  

Ja, zie aan-
vulling 14 
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Gemeente Duiven 

Nr. Advies Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

1 Indieners merken op dat zij de insteek om participatie bij de 
totstandkoming en exploitatie van het Windpark Caprice als 
uitgangspunt te nemen als zeer positief ervaren. De toekomsti-
ge oprichting van zowel het omgevingsfonds als de klankbord-
groep waar ook belanghebbenden uit de gemeente Duiven, en 
de dorpskern Loo in het bijzonder, aan deel kunnen nemen 
stellen zij zeer op prijs. Vandaar ook het verzoek om hiervan op 
de hoogte te worden houden. 

De belanghebbende worden op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen. De gemeente is met de initiatiefnemers in ge-
sprek voor de oprichting van een projectwebsite en/of nieuws-
brief waar de ontwikkelingen nauwgezet te volgen zijn. 

Nee 

2 Indieners verzoeken om, voor zover dat nog niet heeft 
plaatsgevonden, het regiovoorstel ‘A15/A12 – ruimtelijk kwa-
liteitskader en ruimtelijk kwaliteitsplan d.d. 9 september 
2015’ mee te nemen in de ruimtelijke planvorming rondom 
het Windpark Caprice.  

Het regiovoorstel ‘A15/A12 - Ruimtelijk kwaliteitskader en ruim-
telijk kwaliteitsplan d.d. 9 september 2015’ zal worden meege-
nomen in de ruimtelijke planvorming t.b.v. Windpark Caprice. 

Ja, zie aan-
vulling 15 
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2.4. Advies Omgevingsdienst Regio Arnhem 
 
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is een uitvoeringsorganisatie. De ODRA voert taken uit voor de gemeente Lingewaard, zoals vergunningverlening, 
toezicht en handhaving op het gebied van bouw en milieu. Ook verzorgt ODRA juridische ondersteuning en specialistische advisering op gebied van geluid, 
licht, omgevingsveiligheid en milieumetingen. Met betrekking tot de NRD van windpark Caprice heeft de gemeente Lingewaard advies gevraagd aan haar 
collega’s van de ODRA. Deze adviezen zijn in het kader van de transparantie ook in deze reactienota opgenomen. 
 

Nr. Advies Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

1 Indieners merken op dat in paragraaf 3.6 (van de NRD) een 
aantal kopjes zijn gewijd aan de aspecten die getoetst gaat 
worden in verband met externe veiligheid. Niet alle toetsings-
elementen komen hierin terug zoals genoemd in het handboek: 
bijvoorbeeld spoorwegen. Hierop moet de NRD worden verdui-
delijkt en aangevuld. 

Spoorwegen worden meegenomen in het Externe Veiligheids-
onderzoek. Er zal worden getoetst aan de afstandseis van Pro-
Rail (wieklengte + 7,85m). 

Nvt 

2 Indieners geven aan dat onduidelijk is welk model gebruikt 
gaat worden om de risico’s van de windturbines inzichtelijk 
te maken. Het geniet de voorkeur dat de risico’s van de 
windturbines inzichtelijk worden gemaakt met rekenpro-
gramma Save_W. Zie onderstaand tekstvak voor de motive-
ring. 

Voor de toetsing aan de risico’s zal gebruikt worden gemaakt 
van een rekenmodel gebaseerd op de rekenformules van het 
Handboek Risicozonering Windturbines. Dit model is ook ge-
controleerd door de opstellers van het handboek. De rekenfor-
mules van de door Bosch & van Rijn gebruikte rekenmethode 
worden gecontroleerd via het programma Save_W. 

Ja, zie aan-
vulling 16 

3 Indieners merken op dat in tabel 5 is aangegeven welke 
aspecten getoetst gaan worden met bijbehorend beoorde-
lingscriterium en methode. Deze opsomming is niet altijd 
juist en volledig conform de toetsingselementen uit het 
handboek. Bijvoorbeeld het onderdeel gevaarlijke stoffen 
(installaties, buisleidingen en vervoer): hiervoor wordt het 
beoordelingscriterium faalkansverhoging gehanteerd. Bij 
buisleidingen en vervoer gelden er in eerste instantie toet-
singsafstanden. Het beoordelingscriterium faalkansverho-
ging is dan ook niet terecht. Hierop moet de tabel worden 
aangepast. 

In het MER zal eerst worden getoetst aan de toetsingsafstan-
den voor buisleidingen en vervoer. Indien blijkt dat er niet wordt 
voldaan aan deze afstanden zal er een trefkansberekening 
worden uitgevoerd. 

Nvt 

4 Indieners merken op dat in de paragraaf externe veiligheid 
worden niet altijd de juiste begrippen gehanteerd en bevat 
het schrijffouten, bijvoorbeeld:  
a. Kopje gevaarlijke stoffen: ook bevinden zich in de nabij-

a. In het MER zal worden gekeken naar het Basisnet. 
b. In het MER zal worden gesproken over plaatsgebonden Risi-
co. 
c. Het ‘kopje personen’ uit de NRD zal in het MER worden be-

Ja, zie aan-
vulling 17 
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Nr. Advies Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

heid van het plangebied offshore_eilanden. De gemeente 
Lingewaard is niet gelegen aan de Noordzee;  
b. In het zelfde kopje wordt gesprokje over persoonsgebon-
den risico (PR). Dit begrip is al lang geleden vervangen voor 
het plaatsgebonden risico (PR);  
c. Kopje ‘personen’ moet volgens mij ‘gebouwen’ zijn. Hierop 
moet de paragraaf worden gecontroleerd en aangepast. 

schreven als paragraaf ‘(beperkt) kwetsbare objecten’. 

5 Indieners stellen dat in de paragraaf externe veiligheid toet-
sing aan defensieradar en walradar en lichtlijnen voor vaar-
wegen is meegenomen. Dit zijn hele specifieke elementen 
die niet thuis horen bij externe veiligheid. ODRA heeft hier 
dan ook geen kennis van. Belangrijk voor deze elementen is 
dat hierover afstemming plaats vindt met Defensie en Rijks-
waterstaat. 

Voor de aspecten defensieradar, walradar en richtlijnen voor 
vaarwegen zal afstemming plaatsvinden met Defensie en 
Rijkswaterstaat. 

Nee 

6 Indieners stellen dat de beoogde locatie waar de windturbi-
nes geplaatst zullen worden is omringd door Natura 2000-
gebied ‘Rijntakken’. Er moet op grond van de Wet natuurbe-
scherming bekeken worden welke effecten de windturbines 
hebben op het beschermde Natura 2000-gebied zowel in de 
aanlegfase als in de gebruiksfase. Verder moet er worden 
gekeken welke invloed de windturbines hebben op de be-
schermde soorten zowel in de lucht als op de grond. Als dit 
is onderzocht kan worden bepaald of er een melding of ver-
gunning moet worden aangevraagd op grond van de Wet 
natuurbescherming. 

De ecologische onderzoeken zullen uitwijzen of er mogelijk 
sprake is van (significante) aantasting van de natuurwaarden 
van het Natura 2000-gebied Rijntakken. Indien negatieve effec-
ten niet kunnen worden uitgesloten dient een Passende Beoor-
deling te worden opgesteld. Deze leidt tot een vergunningplicht 
in het kader van de Wet natuurbescherming (onderdeel ge-
biedsbescherming). De provincie Gelderland is hiervoor be-
voegd gezag. 

Nvt 

7 Indieners geven aan dat het toetsingskader voor windturbi-
nes is opgenomen in paragraaf 3.2.3 van het Activiteitenbe-
sluit Milieubeheer. Het beschermingsniveau op de gevel van 
gevoelige gebouwen en bij gevoelige terreinen op de grens 
van het terrein bedraagt 47 dB Lden en 41 dB Lnight. In 
aanvulling hierop is van belang dat de gemeente Linge-
waard gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om beleid 
vast te stellen ter zake van industrielawaai en vergunning-
verlening. Dit beleid is opgenomen in de nota Geluidsbeleid 
(M.2005.0287.05.R001, 23 februari 2007) en de nota Bedrij-

Windturbines maken formeel geen deel uit van bedrijventerrei-
nen en industriegeluid, daarnaast vallen ze ook niet onder het 
benoemde beleid (nota geluidsbeleid en nota bedrijven en ge-
luid). De windturbines dienen wel te voldoen aan de normen 
van het activiteitenbesluit. 

Nee 
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Nr. Advies Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

ven en Geluid (M.2005.0287.05.R003, 23 februari 2007). 
Voor de aspecten waar het beleid niet in voorziet gelden 
onverkort de bepalingen in het Activiteitenbesluit. 

8 De inrichting is gevestigd aan de Scherpekamp 3 te Ange-
ren. Volgens de bij het beleid van de gemeente Lingewaard 
behorende gebiedstypenkaart ligt de inrichting in het ge-
biedstype “Bedrijventerreinen”. De ambitiewaarde voor dit 
gebiedstype bedraagt 50-55 dB(A). Deze ambitiewaarde 
geldt ter plaatse van geluidgevoelige objecten. Het invloeds-
gebied van de steenfabriek is gelegen in het gebiedstype 
“Buitengebied”. Zowel de ambitiewaarde als de boven-
grenswaarde voor dit gebiedstype bedragen 40-45 dB(A). 
Indien binnen 50 meter van de grens van de inrichting geen 
sprake is van geluidgevoelige objecten geldt deze waarde 
op 50 meter van de grens van de inrichting. 

Windturbines maken formeel geen deel uit van bedrijventerrei-
nen en industriegeluid, daarnaast vallen ze ook niet onder het 
benoemde beleid (nota geluidsbeleid en nota bedrijven en ge-
luid). De windturbines dienen wel te voldoen aan de normen 
van het activiteitenbesluit. 

Nee 

9 Opgemerkt wordt verder nog dat de overzijde van de Neder-
rijn aandacht moet zijn voor het geluidbeleid van de daar 
gelegen gemeenten: 
· Geluidbeleid Rijnwaarden, zoals opgenomen in de nota 
Geluidsbeleid (M.2005.0287.08.R001, 18 december 2006) 
en de nota Bedrijven en Geluid (M.2005.0287.08.R003, 18 
december 2006). Hierbij dient te worden opgemerkt dat 
Rijnwaarden inmiddels behoort tot de gemeente Zevenaar. 
· Geluidbeleid Duiven, zoals opgenomen in de nota Geluids-
beleid (M.2007.5748.05.R001, 19 januari 2010) en de nota 
Bedrijven en Geluid (M.2007.5748.05.R003, 18 januari 
2010), 

Windturbines maken formeel geen deel uit van bedrijventerrei-
nen en industriegeluid, daarnaast vallen ze ook niet onder het 
benoemde beleid (nota geluidsbeleid en nota bedrijven en ge-
luid). De windturbines dienen wel te voldoen aan de normen 
van het activiteitenbesluit. 

Nee 

10 In de notitie is opgemerkt dat de geluidsbelasting wordt be-
rekend aan de hand van bijlage 4 van de Activiteitenregeling 
Milieubeheer (Reken – en meetvoorschrift windturbines). De 
uitkomsten worden getoetst aan de van toepassing zijnde 
normen. Verder wordt de cumulatie met andere geluids-
bronnen in beeld gebracht en wordt het laagfrequent geluid 
inzichtelijk gemaakt. 

In het MER zal cumulatie uitgebreider worden behandeld dan in 
de NRD beschreven. Voor spoorlawaai (RL) zal Bosch & van 
Rijn cumuleren op basis van contouren uit het geluidsregister. 
Voor industrielawaai (IL) zal Bosch & van Rijn de cumulatietoets 
tevens inzichtelijk maken. Voor de cumulatietoets zijn echter 
wel gegevens vanuit de Omgevingsdienst Regio Arnhem 
(ODRA) benodigd, hieromtrent zijn al contacten gelegd tussen 
het adviesbureau Bosch & van Rijn en de ODRA. 

Ja, zie aan-
vulling 18 
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Nr. Advies Reactie 
Aanpassing 
reikwijdte 
en detailni-
veau MER 

11 Met de in de notitie NRD genoemde aspecten wordt het 
aspect geluid volledig meegenomen in de op te stellen MER. 
Wel dienen de uitkomsten te worden getoetst aan het van 
toepassing zijnde gemeentelijk geluidbeleid. Verder is aan-
gegeven dat de cumulatie met andere geluidbronnen in de 
omgeving wordt onderzocht. Hierbij dienen dan niet alleen 
de aanwezige (o.a. Steenfabriek, Betuweroute), maar ook 
de toekomstige relevante bronnen (o.a. windparken, werk-
zaamheden t.b.v. herinrichting Angerensche en Doornen-
burgsche Buitenpolder, A15) te worden beschouwd. 

In het MER zal cumulatie uitgebreider worden behandeld dan in 
de NRD beschreven. Voor spoorlawaai (RL) zal Bosch & van 
Rijn cumuleren op basis van contouren uit het geluidsregister. 
Voor industrielawaai (IL) zal Bosch & van Rijn de cumulatietoets 
tevens inzichtelijk maken. Voor de cumulatietoets zijn echter 
wel gegevens vanuit de Omgevingsdienst Regio Arnhem 
(ODRA) benodigd, hieromtrent zijn al contacten gelegd tussen 
het adviesbureau Bosch & van Rijn en de ODRA. 

Ja, zie aan-
vulling 18 
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2.5. Advies Commissie m.e.r. 
De Commissie m.e.r. adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten. Zij zijn onafhankelijk. Uitge-
brachte adviezen zijn openbaar. 
De Commissie m.e.r. heeft een advies uitgebracht op de NRD en zal ook een advies uitbrengen op 
het uiteindelijke MER. 
Het advies van de Commissie mer op de NRD van windpark Caprice is terug te vinden op de volgende 
pagina’s. 
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Windpark Caprice, gemeente Lingewaard 

Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 

 

21 februari 2019  /  projectnummer: 3370 
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1. Hoofdpunten voor het milieueffectrapport

De gemeente Lingewaard overweegt de plaatsing van twee windturbines met een gezamenlijk 

vermogen van 7 – 10 MW mogelijk te maken op het terrein van de steenfabriek Caprice1, in 

de Huissenwaarden aan de Nederrijn en het Pannerdensch Kanaal. Rondom de locatie liggen 

het Natura 2000 gebied Rijntakken en het Nationaal Landschap de Gelderse Poort. Met deze 

windturbines wil Caprice BV voorzien in een deel van de energiebehoefte van haar 

productieproces.  

Voor het voornemen is een omgevingsvergunning nodig en moet de gemeente toestemming 

verlenen om af te wijken van het bestemmingsplan. Voordat de gemeente hierover besluit, 

worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport (hierna MER). De gemeente 

heeft de Commissie m.e.r. gevraagd advies te geven over de gewenste inhoud van het op te 

stellen MER.2 

Figuur 1: Plangebied Windpark Caprice (bron: ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’) 

Hoofdpunten 

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER. Met deze 

informatie wordt het mogelijk om het milieubelang in de besluitvorming volwaardig mee te 

wegen. Het betreft: 

• een zorgvuldige onderbouwing van de locatiekeuze, gegeven de ligging in

landschappelijk en ecologisch waardevol gebied langs de Nederrijn en het Pannerdensch

1 Ook wel steenfabriek Huissenswaard. Adres Scherpekamp 3 Angeren. 

2 De samenstelling en de werkwijze van de werkgroep van de Commissie voor de milieueffectrapportage en verdere 

projectgegevens staan in bijlage 1 van dit advies. U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt, via de link 

3370, of door dit nummer op www.commissiemer.nl in te vullen in het zoekvak. 
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Kanaal, en gegeven het feit dat de locatie niet is aangewezen als windturbinelocatie in de 

provinciale Windvisie; 

• een overzicht van de maatregelen om de gevolgen voor de leefomgeving, landschap en

natuur te beperken en de effectiviteit van die maatregelen;

• een voortoets met mogelijk een Passende beoordeling, waarin de gevolgen voor Natura

2000-gebied de Gelderse Poort zijn beschreven;

• een overzicht van het risico voor nabijgelegen wegen zoals het geplande tracé van de

ViA15 en de vaarroute langs de Nederrijn en het Pannerdensch Kanaal.

Besluitvormers en insprekers lezen in de eerste plaats de samenvatting van het MER. Daarom 

vraagt de samenvatting bijzondere aandacht. De samenvatting moet als zelfstandig 

document leesbaar zijn en een goede afspiegeling vormen van de inhoud van het MER.  

De Commissie bouwt in haar advies voort op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (hierna 

NRD) d.d. 14 december 2018. In de volgende hoofstukken beschrijft de Commissie 

aanvullend, en soms in meer detail, welke informatie het MER moet bevatten.  

Waarom een advies? 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van 

het MER. In dit advies geeft zij aan wat de gewenste inhoud is van het op te stellen MER. In een volgende 

fase zal zij het opgestelde MER op kwaliteit beoordelen. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen 

van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de 

initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de gemeenteraad van Lingewaard– besluit over de 

Omgevingsvergunning. 

Reikwijdte van het advies 

Het voorliggende advies is gericht aan de gemeente, ter ondersteuning van de besluitvorming, daar waar 

het gaat over het mogelijk maken van goed onderbouwde milieuafwegingen. De Commissie kijkt naar de 

volledige breedte van de milieuafwegingen die passen bij de voorliggende besluiten, en kijkt zo nodig 

verder dan de voorgelegde beleidskaders. De inhoud beperkt zich dus niet tot de invloedssfeer van de 

initiatiefnemer. 

2. Achtergrond en doel

Het doel van dit project is de realisatie van een opstelling van twee windturbines met een 

totaal vermogen van 7 à 10 MW. In het voornemen staan de molens op het terrein van 

steenfabriek Caprice, in respectievelijk aan de noordwest en zuidoost uiteinden van het 

eigendom. Met deze windturbines wil Caprice voorzien in een deel van de energiebehoefte 

van haar productieproces. 

Geef in het MER een duidelijke beschrijving en onderbouwing van het doel. Ga hierbij in op: 

• het energieverbruik van de fabriek, zowel verbruik in het verleden als in de toekomst

(prognose). Neem het proces van verduurzaming hierin mee;

• de onderbouwing van het belang van windenergie ten opzichte van andere duurzame

energiebronnen zoals zonne-energie en waarom voor windenergie is gekozen;

• hoe en in welke mate dit initiatief bijdraagt aan gemeentelijke en maatschappelijke

doelen.
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Gemeente en provincie vragen in hun beleid aandacht voor een ‘evenwichtige verdeling van 

lusten en lasten’3. In dit licht - en gegeven de ambities van de initiatiefnemer -is het 

belangrijk dat het MER een beschrijving van de lusten en de lasten geeft, zodat dit project 

hieraan getoetst kan worden.4 

3. Locatieonderbouwing

3.1 Provinciaal beleid 

De provincie Gelderland heeft de locatie van de steenfabriek Caprice niet als potentieel 

geschikte locatie voor windturbines aangewezen in haar Windvisie. Deze locatie als 

windenergielocatie is dan ook niet onderzocht in het milieueffectrapport bij de Windvisie.5 In 

de Omgevingsverordening Gelderland, behorend bij de Omgevingsvisie6, is een brede strook 

langs de Nederrijn en het Pannerdensch Kanaal uitgesloten als windenergielocatie. De 

provincie heeft op basis van een recente stemming in de Provinciale Staten voorgesteld dat 

deze verordening ter plaatse van het fabrieksterrein wordt aangepast.7 Met deze aanpassing 

zou de plaatsing van windturbines in de toekomst niet meer onmogelijk zijn. De Commissie 

benadrukt het belang om in het MER duidelijk toe te lichten waarom de provincie deze 

aanpassing heeft doorgevoerd, en de ruimtelijke en milieuonderbouwing daarvan op te 

nemen.  

3.2 Gemeentelijk beleid 

Naast een provinciale onderbouwing vindt de Commissie het belangrijk dat er ook een 

gemeentelijke milieuonderbouwing van de locatie beschikbaar is. Het is voor haar ook niet 

bekend of de gemeente een plan m.e.r.-procedure voor haar vigerende omgevingsbeleid8, 9 

heeft doorlopen waarin de mogelijkheden voor windturbines zijn onderzocht. De gemeente 

heeft recent in de Beleidsnota Duurzaamheid 2016-2020 wel (voorlopig) afgezien van de 

onderhavige windturbinelocatie.10 

3 Besluit door de Gemeenteraad van Lingewaard d.d. 13 december 2017, motie (art. 13 rvo) M5. 

4 De Commissie vraagt hierbij ook aandacht voor de zienswijzen die ook op de beoogde omgang met dit 

verdelingsvraagstuk ingaan. 

5 Zie hiervoor www.commissiemer.nl/adviezen/2934 

6 Artikel 2.8.1.2 Uitsluiting windturbines, Omgevingsverordening Gelderland   (Januari 2018) kaart 1: Regels Windenergie 

(www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer). 

7  Provinciale vergadering van 19 december 2018, Artikel 2.51, Bijlage_5_-

_Wijzigingsvoorstel_op_regels_omgevingsverordening_Gelderland_(na_zienswijzen)_(PS2018-712) van het 

Vervolgvoorstel actualisatie omgevingsvisie en omgevingsverordening 2018 (PS2018-712). Uit de toelichting van de 

provincie blijkt dat deze actualisatie naar verwachting in maart 2019 wordt doorgevoerd en gepubliceerd. 

8  Beleidsnota Duurzaamheid 2016-2020 (nu een tijdshorizon kennend tot 2023), Gemeentelijke Structuurvisie 2012-

2022 en het Landschapsontwikkelingsplan (LOP). 

9  De Gemeenteraad van Lingewaard heeft een motie aangenomen om “duurzame energieopwekking vanuit een positieve 

grondhouding te bezien” (d.d. 13 december 2017, motie (art. 13 rvo) M5). Hierin is gevraagd om de mogelijkheden voor 

plaatsing van windturbines te verruimen en daarbij ook het tracé ViA15 als geschikte locatie te beschouwen. De 

gemeente zal initiatieven individueel laten vergunnen, onder andere op grond van evenwichtige verdeling van lusten en 

lasten voor bewoners, en individuele MER-procedures. 

10  In de Beleidsnota Duurzaamheid 2016-2020 ziet de gemeente (voorlopig) af van het tracé ViA15 als windturbinelocatie. 

De potentiele locatie zal pas weer in overweging worden genomen wanneer de alternatieve locaties binnen Lingewaard 

die als ‘technisch mogelijk’ zijn getypeerd geen optie blijken. Factoren die hierbij een rol spelen zijn ‘de 

landschappelijke inpassing in verband met het behoud van het open kom landschap’, en de mogelijke 

horizonvervuiling. 
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Omdat deze m.e.r.–procedure de milieuonderbouwing moet geven voor een 

omgevingsvergunning met afwijking op het bestemmingsplan11, is het belangrijk dat het MER 

laat zien hoe de gekozen locatie zich verhoudt tot de andere overwogen locaties, en welke 

voorwaarden van daarbij toepassing zijn. Kijk hierbij ook naar de Gemeentelijke 

Structuurvisie 2012-2022, het Landschapsontwikkelingsplan en het bestaande 

locatieonderzoek over windenergie in Lingewaard.12 Vul aan waar nodig.13 

Deze informatie helpt bij het maken van een goed onderbouwde afweging over het al dan of 

niet afwijken van het bestemmingsplan. 

3.3 Overige relevante beleidskaders 

Geef in het MER aan welke overige wetten en beleid op gemeentelijk, provinciaal en 

rijksniveau relevant zijn voor het voornemen, en of het voornemen voldoet aan de 

randvoorwaarden, die hieruit voorkomen.14 

Geef een samenhangend beeld van de (vervolg)besluiten vergunningen en ontheffingen die 

noodzakelijk zijn voor het oprichten van het windturbinepark, en van de instanties die 

daarvoor bevoegd gezag zijn. Geef aan welke besluiten dit zijn, wie daarvoor het bevoegde 

gezag is en wat globaal de planning is.  

4. Beschrijving voorgenomen activiteit

De NRD geeft een goede algemene beschrijving van het voornemen. Het is belangrijk voor de 

besluitvorming over de omgevingsvergunning, dat er goed inzicht verkregen wordt in de 

(detail)omschrijvingen van het voornemen en de te verwachten milieueffecten.  

Geef in het MER naast de opstellingsalternatieven, ook de aard en locatie van bijkomende 

voorzieningen en activiteiten zoals heiwerkzaamheden, meetmasten, bekabeling, wegen 

(nieuwe of onverharde wegen, die eventueel verhard zullen worden), transformatorgebouwen, 

en eventueel graaf- en hekwerk.  

Geef ook op hoofdlijnen aan wat de verwachte en economische levensduur van de 

windturbines is en voor welke termijn de vergunning voor exploitatie van turbines wordt 

aangevraagd. 

4.1 Opstellingsalternatieven 

Paragraaf 3.2 van de NRD beschrijft de keuze voor de plaatsing van de twee turbines op het 

terrein van de steenfabriek op een heldere manier. Er wordt gesteld dat de mogelijkheden 

voor plaatsing van de twee windturbines volledig worden ingeperkt door de belemmeringen 

11  Voor een vergunning met afwijken van het bestemmingsplan is het onder meer nodig dat (milieu)informatie beschikbaar 

is die een goede ruimtelijke ordening en zorgvuldige belangenafweging mogelijk maakt. 

12  ‘Rapport Windenergie Lingewaard, Locatieonderzoek’ in opdracht van gemeente Lingewaard, 21 september 2017. 

13  De Commissie merkt op - in navolging op een zienswijze - dat in het genoemde locatieonderzoek bij de passage over 

steenfabriek Caprice niets staat over het tracé ViA15, en onder welke voorwaarde een opstelling op deze plek wel of 

niet aansluit op (andere windparken langs) de ‘infrastructurele lijn’. Dit criteria wordt echter wel gehanteerd bij de 

andere geanalyseerde locaties en opstellingen langs de ViA15. 

14  Bijvoorbeeld - in navolging op de zienswijze van Rijkswaterstaat - het Besluit algemene regels Ruimtelijke Ordening 

(Barro), en de Beleidsregels grote rivieren (Bgr). 
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op het terrein. Als belemmering worden onder andere een hoogspanningsmast, een 

buisleiding en de tunnel van de Betuwelijn genoemd. Vul de belemmeringenkaart aan met de 

ViA15 en de vrije zone ten behoeve van de scheepsradar. 

In de NRD wordt gesproken over het voornemen om twee windturbines met een gezamenlijk 

vermogen van 7 tot 10 MW op te stellen. Dit betreft dus een specifiek vermogen van 3,5 tot 5 

MW per turbine. In de NRD wordt niet gesproken over de afmetingen (ashoogte en diameter) 

van de windturbines. Beschrijf in het MER binnen welke bandbreedte de turbineafmetingen 

(ashoogte en diameter) zich kunnen bevinden. Beschrijf onderscheidende alternatieven met 

daarin tenminste de kleinst mogelijke en de grootst mogelijke turbine binnen deze 

bandbreedte. 

Daarnaast beveelt de Commissie aan om in het MER een extra inrichtingsalternatief te 

formuleren buiten de hiervoor genoemde bandbreedte, waarbij de tiphoogte (ashoogte plus 

halve diameter) net kleiner is dan 150 meter, en dit als volwaardig alternatief te 

onderzoeken. Dit alternatief is naar verwachting onderscheidend op verschillende aspecten, 

waaronder landschap, omdat mogelijkerwijs nachtverlichting achterwege kan blijven. 

Vergelijk de effectiviteit van deze opstelling ten opzichte van hogere en meer 

energieopwekkende varianten, op energieproductie, klimaat en de visuele (landschap) 

uitwerking. 

4.2 Referentiesituatie 

Paragraaf 3.1 van de NRD beschrijft in algemene zin de referentiesituatie waartegen de 

effecten van het windpark zullen worden afgezet. Kort gezegd wordt de situatie waarin het 

windpark is gerealiseerd, vergeleken met de situatie waarin het voornemen niet wordt 

uitgevoerd. Daarbij wordt aangenomen dat plannen, projecten en beleid die van invloed zijn 

op de omgeving van het plangebied, die wel zijn vastgesteld maar nog niet zijn uitgevoerd, 

worden geëffectueerd. Dit is de gebruikelijke aanpak. Onder ‘vastgesteld’ wordt daarbij 

verstaan dat er een formeel besluit is genomen en dat een plan, project of beleid met 

zekerheid worden uitgevoerd. 

Beschrijf de bestaande toestand van het milieu in het studiegebied en de te verwachten 

milieutoestand als gevolg van de autonome ontwikkeling, als referentie voor de te 

verwachten milieueffecten. Betrek bij de autonome ontwikkeling o.a.: 

• de realisatie van ViA15;15

• project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP);16

• toekomstige zand-/kleiwinning in combinatie met ontwikkeling van natte natuur in de

Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder.17

Breng ook toekomstige ontwikkelingen, die onzeker zijn, in beeld en geef aan in hoeverre het 

voornemen gevoelig is voor deze ontwikkelingen en andersom. Hoewel het tracé-besluit over 

de ViA15 is genomen, adviseert de Commissie om als referentie niet alleen de situatie van de 

ViA15 met brug in beeld te brengen, maar de effecten van de windturbines ook af te zetten 

15  Rijk en provincie Gelderland gaan de A15 12 km doortrekken en aansluiten op de A12. Het tracé van het nieuwe weg 

deel loopt midden door het plangebied. Dit project wordt ook wel ViA15 genoemd. 

16  Rijkswaterstaat gaat kribben en oevers verlagen in het Pannerdensch Kanaal. Het doel van dit project is verlaging van de 

waterstanden op het Pannerdensch Kanaal bij hoge afvoeren https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2018/02/minister-

akkoord-met-plan-voor-krib-en-oeververlaging-pannerdensch-kanaal.aspx 

17 Vergunning is door de provincie Gelderland verleend op 23 april 2018. 
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tegen de huidige situatie. Deze laatste vergelijking geeft dan inzicht in de verandering van de 

leefomgeving, mocht de ViA15 alsnog later of niet doorgaan. 

Geef in het MER een overzicht van de fasering waarmee de projecten in de autonome 

ontwikkeling zullen worden aangelegd, en hoe dit naar verwachting invloed zal hebben op 

het voornemen.  

5. Milieueffecten van de voorgenomen activiteit en

opstellingsalternatieven

5.1 Algemeen 

Het NRD geeft een helder overzicht van de effectenbeschrijving. Het is van belang om de 

effectenbeschrijving voor alle opstellingsalternatieven uit te voeren en af te wegen tegen de 

autonome ontwikkeling. Hou hierbij rekening met de bijkomende onzekere factoren. Breng 

niet alleen de effecten in de gebruiksfase in beeld, maar ook in de aanlegfase. 

5.2 Landschap en cultuurhistorie 

Uit het gesprek met de gemeente Lingewaard tijdens het locatiebezoek18, en uit de 

zienswijzen, wordt duidelijk dat er veel waarde wordt gehecht aan de landschappelijke 

waarden van het gebied, en aan een zorgvuldige inpassing van windturbines. In de NRD 

wordt beschreven dat de opstellingsalternatieven in beeld worden gebracht door middel van 

fotovisualisaties of met een 3D-model. De Commissie vindt dit een goede aanpak. 

De Commissie constateert, dat het voornemen leidt tot een geheel nieuwe toevoeging aan 

een nu nog open buitendijkse rivierenlandschap. Deze toevoeging zal gezien de beoogde 

hoogte van de turbines ook invloed hebben op de landschapsbeleving in de wijde omgeving. 

Om die reden acht zij het van belang om de effecten van het voornemen op 

landschap expliciet en transparant in het MER te beschrijven. Neem hierbij een nauwkeurige 

beschrijving van de volgende punten op: 

• de huidige kenmerken en kwaliteiten van het landschap van de Huissensche Waarden.

Betrek hierbij het gegeven dat de Huissensche Waarden onderdeel zijn van het Nationaal

Landschap Gelderse Poort;

• de ambities voor dit gebied voor ruimtelijke kwaliteit, aan de hand van het beleid

voor landschap en cultuurhistorie van provincie en gemeente (zie in dit kader ook de

locatieonderbouwing in hoofdstuk 3 van dit advies);

• een weergave van hoe het studiegebied nu wordt beleefd en gewaardeerd door

omwonenden en gebruikers.

Beschrijf vervolgens wat de gevolgen van de windturbines zijn voor deze kenmerken en 

kwaliteiten, en voor de beleving van omwonenden en gebruikers van het gebied. Geef hierbij 

aan in hoeverre het voornemen past binnen het beleid en ambities van provincie en gemeente 

op het gebied van landschap en cultuurhistorie.19 

18  De Commissie bezocht op dinsdag 22 januari 2019 de locatie en besprak het voornemen met het bevoegd gezag 

(gemeente Lingewaal) en de initiatiefnemers. 

19  Bijvoorbeeld - in navolging op de zienswijze van de provincie Gelderland - de versterking van de kernkwaliteiten van de 

Groene Ontwikkelingszone. 
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Ga in het MER ook in op de landschapsvisie die ten grondslag ligt aan de situering van 

windturbines op de projectlocatie. Ga daarbij in op de vraag, in hoeverre de beoogde 

opstelling bijdraagt aan versterking van de (toekomstige) ViA15 als nieuwe infrastructuurlijn 

in het landschap, dan wel aan versterking van de Nederrijn/Pannerdensch Kanaal als 

beeldbepalend element. Betrek daarbij ook het Landschapsplan en het Esthetisch Programma 

van Eisen voor de ViA15 en de daarin verwoorde visie op en ontwerpprincipes voor de 

inpassing van de ViA15 in het landschap.  

Geef door middel van 3D-visualisaties inzicht in de verandering in beleving voor 

omwonenden en gebruikers. Doe dit vanuit verschillende, voor de beleving relevante en 

onderscheidende gezichtspunten. Te denken valt daarbij aan woonkernen aan weerszijden 

van het Pannerdens Kanaal, wegen en recreatieve routes. Besteed in verband met de 

eventuele verlichting van de turbines ook aandacht aan de avond- en nachtsituatie. Vergelijk 

deze visualisaties met de referentiesituatie(s).  

Verlichting 

Wanneer windturbines met een tiphoogte van boven de 150 meter aan de orde zijn, is het 

verplicht (nachtelijke) signaalverlichting te voeren. Breng in het MER de verschillende 

mogelijkheden in beeld om hinder zoveel mogelijk te voorkomen. De Commissie denkt 

bijvoorbeeld aan varianten uit de ‘Richtlijn aanduiding van windturbines en windparken op 

het Nederlandse vasteland’ van de Inspectie Leefomgeving en Transport en de resultaten van 

het verlichtingsonderzoek bij windpark Zuidlob in Flevoland. 

5.3 Natuur 

Gevolgen voor Natura 2000-gebieden 

Het projectgebied ligt midden in Natura 2000-gebied Rijntakken (Vogel- en 

Habitatrichtlijngebied), maar maakt daar zelf geen deel van uit omdat het bedrijfsterrein van 

de steenfabriek bij aanwijzing als Natura 2000-gebied en het GNN is uitgezonderd. Ook vindt 

het voornemen plaats in een omgeving, waarin diverse andere ontwikkelingen met gevolgen 

voor Natura 2000-instandhoudingsdoelen (zoals ViA15, Natuurontwikkeling Huissensche 

Waarden) plaatsvinden. Dit alles maakt dat significante effecten van het voornemen via 

externe werking niet op voorhand zijn uit te sluiten.  

Risico’s op (significante) effecten kunnen zich zowel in de gebruiksfase (barrièrewerking, 

aanvaringen, verstoring van voedsel-, slaap- of broedgebied) als in de aanlegfase (verstoring, 

trillingen) voordoen. Als specifieke aandachtspunten noemt de Commissie: 

• ga na of de 1%-mortaliteitsnorm van het streefaantal van een bepaalde soort (vogels en

vleermuizen) uit Natura 2000-gebied Rijntakken wordt overschreden als gevolg van

aanvaringen met windturbines;

• ga na in hoeverre door verstoringen of barrièrewerking van de windturbines huidige

foerageer- en slaapgebieden en trekroutes van de doelsoorten (bijvoorbeeld ganzen,

steltlopers en smienten) minder worden gebruikt.

De Commissie gaat ervan uit dat een voortoets zal worden uitgevoerd, en dat waarschijnlijk 

een Passende beoordeling moeten worden opgesteld. Neem deze op in het MER en besteed 

hierbij nadrukkelijk aandacht aan cumulatieve effecten. In de Passende beoordeling kunnen 

mitigerende maatregelen (zoals stilstandsvoorzieningen) worden meegenomen. Uit de Wet 

natuurbescherming volgt, dat voor een project alleen toestemming wordt verleend, als uit de 

67



Passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken niet worden 

aangetast, of als de zogenoemde ADC-toets met succes is doorlopen.  

Neem in het MER ook mee: 

• in hoeverre het voornemen afbreuk kan doen aan de effectiviteit van

instandhoudingsmaatregelen zoals opgenomen in het ‘Beheerplan Natura 2000

Rijntakken (038)’;

• specifieke aandacht voor de Habitatrichtlijnsoort meervleermuis, die de Nederrijn en het

Pannerdensch Kanaal gebruikt als trekroute en ook verblijfplaatsen heeft in de nabije

omgeving.

Natuurnetwerk Nederland en andere ecologische gebieden  

Het projectgebied is omringd door het Natuurnetwerk Nederland (hierna NNN) en het GNN. 

Beschrijf de ‘wezenlijke kenmerken en waarden’ van dit deel van het NNN. Ga vervolgens na 

of het voornemen in de aanleg- of gebruiksfase gevolgen kan hebben voor de wezenlijke 

kenmerken en waarden van het NNN. Verken daarbij ook of het voornemen kansen biedt om 

de kwaliteiten van het gebied te versterken. 

Gevolgen voor beschermde soorten  

Windturbines kunnen in de gebruiksfase gevolgen hebben voor de staat van instandhouding 

van vogels en van vleermuizen die op rotorbladhoogte vliegen. Geef aan welke beschermde 

soorten in en rond het gebied voorkomen en de functie/regionale betekenis van het 

studiegebied voor deze soorten. De Commissie beveelt aan dat naar alle vleermuissoorten 

wordt gekeken en bij vogels met name naar wintergasten en weidevogels. Breng rust-, 

foerageergebieden en migratieroutes van deze soorten in beeld.  Beschrijf het gebied en de 

tijdsduur waarbinnen beschermde soorten beïnvloed kunnen worden. Beschrijf vervolgens de 

aard van de effecten (zowel aanlegfase als gebruiksfase) en de mogelijke gevolgen ervan voor 

de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soorten. 

Ga in op de gevolgen van extra sterfte, barrièrewerking en verstoring voor de staat van 

instandhouding van de betreffende soorten vogels en vleermuizen. Ga bij sterfte in op de 

additionele (cumulatieve) sterfte ten opzichte van de natuurlijke sterfte. Beschrijf ook het 

totale jaarlijkse aantal aanvaringsslachtsoffers dat per soort(groep) per opstellingsalternatief 

wordt verwacht. Een ordegrootte-inschatting kan volstaan. Geef – als maat voor de aantasting 

van de gunstige staat van instandhouding -  aan in hoeverre er een kans bestaat dat er voor 

deze soorten een grotere sterfte dan 1% van de totale jaarlijkse sterfte van de betrokken 

populaties optreedt. Houd daarbij rekening met de soort-specifieke levensverwachting. 

Geef aan in hoeverre negatieve gevolgen voor beschermde soorten kunnen worden 

gemitigeerd door bijvoorbeeld de wijze van opstellen of stilzetten van de turbines op 

bepaalde momenten, benoem de effectiviteit daarvan en geef aan hoe deze maatregelen in de 

praktijk geborgd zullen worden. 

Geef tot slot aan op welke gronden verwacht wordt dat een eventueel benodigde ontheffing 

zal worden verleend. 
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5.4 Externe veiligheid 

In de NRD wordt externe veiligheid uitgebreid omschreven. De Commissie vindt dit terecht, 

omdat zich rondom de beoogde locatie een aantal objecten bevinden waar mogelijk sprake is 

van een toegenomen risico. 

Gevaarlijke stoffen 

In de NRD wordt verwezen naar het Handboek Risicozonering Windturbines (HRW)20. Het HRW 

geldt als de praktijkrichtlijn voor risicoanalyses voor windturbines. De Commissie geeft in 

overweging om ook voor de andere deelonderwerpen gebruik te maken van het HRW.  

Daarnaast wordt de eventuele risico toename van industrie en buisleidingen op de omgeving 

(Plaatsgebonden Risico en Groepsrisico) ten gevolge van de plaatsing van de windturbines 

beschreven. Als uitgangspunt voor de toetsingswaarde van deze eventuele risicotoename 

wordt hierbij een norm van 10% gehanteerd, zoals ook voorgeschreven in het HRW.21 De 

Commissie wijst erop dat het bevoegd gezag kan afwijken van deze toetsingswaarde indien 

hiervoor zwaarwegende argumenten zijn. Het MER kan hiervoor dan mede de onderbouwing 

leveren. 

Personen 

In de NRD wordt de bepalingsmethode van het plaatsgebonden risico voor omliggende 

bebouwing beschreven. Hierbij staat dat zich geen kwetsbare objecten in de nabijheid van de 

windturbines bevinden. De Commissie beveelt aan om dit in het MER expliciet in beeld te 

brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gebouwen op het aangrenzende terrein van de 

scheepswerf, ten noorden van het plangebied.  

Infrastructuur 

De NRD sluit nader onderzoek ten behoeve van risico-effect op wal- en scheepsradar langs 

de nabijgelegen vaarroute uit, omdat de afstand van de turbines tot de rand van de waterweg 

groter is dan 50 meter.  

Het HRW geeft echter aan dat voor waterwegen het Individueel Passanten Risico en het 

Maatschappelijk risico moet worden berekend, ook indien de afstand van de turbines tot de 

vaarweg groter is dan 50 meter. De Commissie beveelt daarom aan om op dit punt het HRW 

te volgen.  

De NRD gaat in algemene termen in op ‘(in geval van) nabij gelegen infrastructuur’. Het risico 

voor nabijgelegen wegen zal in het MER nauwkeurig in beeld moeten worden gebracht. Dit is 

van belang in verband met het geplande tracé van de ViA15 door het plangebied, en het 

vaarverkeer op het nabij gelegen Nederrijn/Pannerdensch Kanaal. In geval van het geplande 

tracé van de ViA15, zou dit bijvoorbeeld kunnen worden gedaan in overeenstemming met het 

HRW. 

Het HRW geeft verder aan dat rekening gehouden moet worden met het vervoer van 

gevaarlijke stoffen, zowel over de weg als over het water. Het hieraan gerelateerde risico, ten 

gevolge van het plaatsen van de windturbines, moet ook in beeld worden gebracht. 

20  Handboek Risicozonering Windturbines, Herziene versie 3.1 september 2014, opgesteld in opdracht van, en uitgegeven 

door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

21  Par. 8.2 en 9.3 van het HRW. 

69



5.5 Geluid en slagschaduw 

In de NRD wordt op de juiste manier beschreven hoe de milieueffecten geluid en slagschaduw 

in het MER zullen worden geanalyseerd en weergegeven. De Commissie onderschrijft de 

keuze in de NRD om ook effect-contouren onder de norm (geluidscontour 42 dB Lden en 

slagschaduwcontour 0 uur/jaar) in beeld te brengen, en het aantal woningen binnen deze 

contouren  weer te geven. Ook onder de norm kan immers sprake zijn van significante 

verschillen in effecten tussen de opstellingsalternatieven.  

Houd bij de geluidsberekeningen in het MER specifiek rekening met: 

• Een hoge waterstand van de Nederrijn/Pannerdensch Kanaal, waardoor minder

geluidsabsorptie optreedt.

• De effecten van de geplande brug van de ViA15 over het Pannerdensch Kanaal, zoals

bijvoorbeeld reflectie.

5.6 Energieopbrengst 

Laat in het MER per opstellingsalternatief - naast het vermogen van de windturbines - zien 

wat de (jaarlijkse) energieopbrengst van de windturbines zal zijn. Gebruik hiervoor 

betrouwbare windstatistieken en (eventuele) opbrengstgegevens van operationele 

windturbines. Geef daarbij ook aan hoe de energieopbrengst zich verhoudt tot de 

doelstellingen van de provincie en de gemeente.  

Houd bij de opbrengstberekening rekening aan met de mogelijke invloed van de geplande 

brug van de ViA15 over het Pannerdensch Kanaal. Ga ook na welke opbrengstverdervingen er 

(mogelijk) ontstaan door mitigerende maatregelen zoals stilstandsvoorzieningen voor 

bijvoorbeeld natuur en leefomgeving. 

5.7 Veiligheid Waterkeringen 

Geef in het MER aandacht aan de veiligheid en standzekerheid van zowel de primaire 

waterkering22 als van de kade van Scherpekamp23. Neem hierbij zowel in de aanleg- als in de 

gebruiksfase ten minste mee: 

• het effect van trillingen;

• de werpafstand bij overtoeren van de windturbine.

5.8 Andere aspecten 

Bodem en water 

De plaatsing van de windturbines, met de bijbehorende funderingen en kabels, heeft 

mogelijk invloed op de bodem en mogelijk ook op stromend grondwater. Geef in het MER aan 

of en in welke mate dit het geval is.   

Communicatieverkeer 

De plaatsing van windturbines in of nabij het straalpad van een straalverbinding tussen twee 

zend/antennemasten ten behoeve van telecommunicatie, kan leiden tot een geheel of 

22  De Commissie neemt hierbij de zienswijze van Rijkswaterstaat op het punt van veiligheid waterkeringen in acht. 

23  De Commissie constateert dat de plaatsing van de windturbines, met de bijbehorende kabels, mogelijk invloed heeft op de 

ondergrondse waterstromen, zoals kwel. Dit aspect zal in het MER in beeld worden gebracht. 
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gedeeltelijke afscherming van deze straalpaden. De commissie beveelt aan om de invloed van 

de windturbines op het communicatieverkeer in beeld te brengen in overeenstemming met 

het document Toetsingscriterium Straalverbindingen en Windturbines van het Agentschap 

voor de Telecom. 

Overig 

Voor de onderdelen ‘vergelijking van alternatieven’, ‘leemten in milieu-informatie’ en 

‘samenvatting van het MER’ heeft de Commissie geen aanbevelingen naast de wettelijke 

voorschriften. 
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BIJLAGE 1: Projectgegevens 

Advies van de Commissie over de op te stellen MER 

De Commissie bestaat uit een werkgroep van deskundigen. Deze werkgroep geeft aan welke 

onderwerpen naar zijn mening moeten worden behandeld in het MER en met welke diepgang. 

Om zich goed op de hoogte te stellen van de situatie heeft de werkgroep het gebied bezocht 

waar milieugevolgen kunnen optreden. Meer informatie over de Commissie en over haar 

werkwijze vindt u op onze website. 

Samenstelling van de werkgroep 

ir. Jan Bakker 

Ir. Jaap de Boer 

Maaike Goedkoop MSc (secretaris) 

ir. Harry Webers (voorzitter) 

Besluit waarvoor dit milieueffectrapport is opgesteld 

• de omgevingsvergunning voor het bouwen en in werking hebben van windturbines;

• het afwijken van het bestemmingsplan.

Waarom wordt hiervoor een milieueffectrapport opgesteld? 

Voor activiteiten die grote milieugevolgen kunnen hebben, kan in Nederland een MER vereist 

zijn. De bijlagen C en D bij het Besluit milieueffectrapportage geven aan om welke activiteiten 

het gaat. De m.e.r. procedure wordt vrijwillig doorlopen. Wel kan een milieueffectrapport no-

dig zijn vanwege de Passende beoordeling die nodig is vanwege mogelijke effecten op Natura 

2000-gebied Rijntakken. 

Bevoegd gezag besluit 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard 

Initiatiefnemer MER 

Caprice BV en Renewable Energy Factory (REF) 

Heeft de Commissie ook zienswijzen en adviezen bij haar advies betrokken? 

De Commissie heeft alle zienswijzen en adviezen gelezen die het bevoegd gezag tot en met 

30 januari 2019 heeft toegestuurd. Ze heeft ze in haar advies verwerkt, voor zover relevant 

voor het MER. 

Waar vind ik de stukken die de Commissie heeft beoordeeld? 

U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt, door op www.commissiemer.nl pro-

jectnummer 3370 in te vullen in het zoekvak. 
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3. Conclusie en overzicht van aanvullingen 
De volgende opmerkingen uit de zienswijzen en adviezen leiden tot aanpassing van de reikwijdte 
en/of het detailniveau van het MER1. 
 

1. Effecten op nabijgelegen stiltegebieden zullen in het MER worden onderzocht. 
2. In het rekenmodel voor het akoestisch onderzoek wordt de dijk gemodelleerd. 
3. Er zal een Aerius-berekening worden uitgevoerd. 
4. Gezondheid zal als aparte paragraaf in het MER worden meegenomen. 
5. In het MER zal het thema Integrale veiligheid worden behandeld. 
6. Het ‘Barro’ en de ‘beleidsregels grote rivieren (Bgr)’ zullen worden toegevoegd aan het be-

leidskader in het MER. 
7. De aanbeveling om de effecten cumulatief , ViA15 en KOP, (m.n. natuur-, bodem- en water-

effecten) te beschouwen zal worden overgenomen in het MER. 
8. Grondwaterstroming zal  in het MER worden meegenomen. 
9. In het MER zal aandacht worden besteedt aan de standzekerheid van de turbines bij extreem 

hoogwater. 
10. Aan de nieuwe richtlijn (halve diameter van de rotor + 30 m) met betrekking tot de afstand tot 

de vaarweg zal in het MER worden getoetst.  
11. In het MER worden eventuele raakvlakken met schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren 

meegenomen. 
12. De aanwezige spoortunnel zal in het externe veiligheidsonderzoek t.b.v. het MER worden 

meegenomen. 
13. Het project zal worden getoetst aan het Ecologisch relevant areaal (Kaderichtlijn Water). 
14. Provinciaal beleid met betrekking tot de kernkwaliteiten GO zal worden meegenomen in het 

proces. 
15. Het regiovoorstel ‘A15/A12 - Ruimtelijk kwaliteitskader en ruimtelijk kwaliteitsplan d.d. 9 sep-

tember 2015’ zal worden meegenomen in de ruimtelijke planvorming t.b.v. Windpark Caprice. 
16. In het MER zullen de rekenformules en uitkomsten worden gecontroleerd met de uitkomsten 

van Save_W. 
17. In het MER zullen de juiste begrippen omtrent Externe Veiligheid gehanteerd worden. 
18. De cumulatietoets voor geluid zal worden uitgebreid op spoorlawaai en industrielawaai. 

 
Punten waarop de reikwijdte en het detailniveau van het MER worden aangepast, naar aanleiding van 
het advies van de Commissie m.e.r., staan hieronder. 

1. In het MER zal de achtergrond en het doel van het initiatief worden beschreven en onder-
bouwd. 

2. In het MER zal een zorgvuldige onderbouwing van de locatiekeuze worden opgenomen. 
3. In het MER zullen verschillende opstellingsvarianten worden opgenomen, waaronder één al-

ternatief met een tiphoogte (net) kleiner dan 150 meter. 
4. De ViA15 en het KOP zal worden meegenomen als autonome ontwikkeling in het MER. 
5. In het MER zullen maatregelen om de gevolgen voor de leefomgeving, landschap en natuur te 

beperken worden beschreven. 
6. In het proces en procedure zal veel aandacht worden besteedt aan de mogelijke gevolgen op 

Natura 2000-gebieden. 
7. Provinciaal beleid met betrekking tot de kernkwaliteiten GNN / GO zal worden meegenomen 

in het proces. 
8. In het MER zal externe veiligheid uitgebreid beschreven worden en zal er getoetst worden aan 

het Handboek Risicozonering Windturbines (HRW). 
  

1 N.B. deze aanpassingen worden niet doorgevoerd in de notitie reikwijdte en detailniveau, maar vinden hun 
weerslag direct in het MER. 
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4. Vervolgproces 
De adviezen en aanvulling als beschreven in hoofdstuk 3 zullen worden overgenomen in een advies 
richting de initiatiefnemers. Zij zullen de reikwijdte en detailniveau van het MER aanpassen. Er zal 
geen nieuwe NRD worden opgesteld. Wijzigingen zullen direct worden toegepast in het proces en in 
de onderzoeken. 
 
Zodra het MER gereed is, zal deze worden gebruikt als onderbouwing voor de aanvraag van de om-
gevingsvergunning. Deze vergunningsaanvraag zal, net zoals de NRD, ter inzage worden gelegd door 
de gemeente. Gedurende de 6 weken dat de aanvraag ter inzage ligt, kan iedereen wederom een 
zienswijze indienen. Alle onderliggende stukken bij de omgevingsvergunning, waar onder het MER, 
zullen dan gepubliceerd zijn. De Commissie mer zal een advies uitbrengen op het MER. 
Zodra er een publicatie plaatsvindt, zal u op de hoogte worden gebracht via een brief en via de open-
bare kanalen, als Gemeentenieuws, Staatscourant etc. 
Op basis van de vergunningsaanvraag, de onderbouwing van de vergunningsaanvraag, het advies 
van de Commissie mer en de ingediende zienswijzen, zal de gemeenteraad uiteindelijk beslissen of 
de vergunning verstrekt zal worden. 
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