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Beste direct omwonenden van windpark Caprice,

Tijdens het behandelen van de zienswijzen van windpark Caprice werd duidelijk dat niet de laatste versie

van de ruimtelijke onderbouwing ter inzage heeft gelegen. Daarnaast diende de initiatiefnemer een wijziging 

in. Zij willen het maximaal vermogen verhogen van 5MW naar 7MW per windturbine. Hierop heeft het college 

van burgemeester en wethouders besloten om alle documenten voor windpark Caprice opnieuw ter inzage 

te leggen.

Iedereen moet juiste versie kunnen inzien

Juridisch en procedureel kan het college de juiste versie en de wijziging in aanvraag meenemen in de 

definitieve vergunning. Dat vinden we echter niet zorgvuldig naar omwonenden, indieners van een 

zienswijze, inwoners en belanghebbenden. We willen dat iedereen de kans krijgt om alle, juiste documenten 

in te zien. En op basis van deze informatie een zienswijze kan indienen.  

Een vervelende fout

Als bevoegd gezag hebben wij de taak om het proces voor windpark Caprice zorgvuldig en transparant op te 

pakken. Daarom is het extra vervelend dat de ter inzage legging niet goed is gegaan. Het doet ook geen 

recht aan de impact en gevoeligheid van dit project. Dat blijkt uit de bezorgde reacties in de zienswijzen, de 

(digitale) bijeenkomsten en de vragen van inwoners. 

Wat zijn de belangrijkste verschillen?

De maximale rotordiameter is in de nieuwe versie van de ruimtelijke onderbouwing groter (170 ten opzichte 

van 160 meter). Dit heeft geen invloed op de tiphoogte. Daarnaast verschillen de resultaten van de

slagschaduw. In de juiste versie liggen er meer huizen (91 in plaats van 62) in de zone voor slagschaduw.

In de bijlage over slagschaduw die ook ter inzage lag, stond het wel goed. De conclusie blijft gelijk:

omwonenden hebben geen last van slagschaduw (door het stilzetten van de windturbines). Ook de situering 

van de windturbines is in de nieuwe versie anders. De turbines zijn respectievelijk 33 en 13 meter verplaatst.

Daarnaast staat er in de nieuwe versie aanvullende informatie en zijn er tekstuele verschillen. Bij het 

opnieuw ter inzage leggen komt een overzicht van alle verschillen.
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Aanvraag van 5 MW naar 7 MW

De initiatiefnemer diende een formele wijziging van de aanvraag in op 22 februari 2021. Zij willen het 

maximaal vermogen per windturbine verhogen van 5MW naar 7MW. Door ontwikkelingen in de markt zien zij 

mogelijkheden om met een vergelijkbare windturbine grotere vermogens te maken. Volgens de 

initiatiefnemer verandert de hoogte of rotordiameter niet. De gemeente kan dit verzoek niet afwijzen. Zij moet 

het verzoek behandelen en meenemen in de beoordeling richting definitieve vergunning. Wij toetsen of de 

effecten naar de omgeving niet toenemen. En dat de (ruimtelijke) uitstraling van de windturbines niet 

verandert.

 

Ter inzage leggen

Het college besloot dinsdag 9 maart om de ontwerpvergunningen opnieuw voor zes weken ter inzage te 

gaan leggen. Daarnaast willen we ook de aanvraag van 5 MW naar 7 MW ter inzage leggen. Dat kan alleen 

wanneer uit de toetsing komt dat er geen extra effecten zijn voor de omgeving. Wanneer de onderbouwing 

niet klopt en er wel extra effecten zijn voor de omgeving zijn er twee opties. De initiatiefnemer kan de 

aanvraag voor de wijziging terugtrekken. Of de initiatiefnemer moet de hele aanvraag voor windpark Caprice 

opnieuw indienen. Hiermee zou de hele procedure opnieuw starten. Met de toetsing zijn we nu bezig. We 

verwachten in april meer te weten. Daarna leggen we alle documenten opnieuw ter inzage. 

Transparant en laagdrempelig

Met dit besluit geven we iedereen een transparante en zo laagdrempelig mogelijke kans om te reageren. 

Transparant omdat we alle beschikbare informatie (opnieuw) ter inzage leggen. Laagdrempelig omdat we zo 

iedereen de kans geven om te reageren met een zienswijze. Wanneer wij de wijzigingen direct meenemen in 

de definitieve vergunning, dan kunnen mensen alleen reageren door in beroep te gaan bij de Raad van 

State.

Ingediende zienswijzen

Heeft u een zienswijze ingediend? Deze blijft geldig. U heeft straks de mogelijkheid om op basis van de 

nieuwe informatie een aanvullende of nieuwe zienswijze in te dienen. Meer informatie over de extra 

zienswijzetermijn volgt begin april. Alle zienswijzen behandelt en beantwoordt het college uiteindelijk in één 

Reactienota.

Vragen?

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

gemeenteraad hebben gestuurd. Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen of opmerkingen? Neemt u 

dan contact met ons op door:
 Het contactformulier in te vullen op onze website: www.lingewaard.nl/caprice.

 Te bellen met projectleider Bas Pittens via telefoonnummer 026 – 326 01 11.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,

Bas Pittens, 

Projectleider Duurzame opwekking van energie 

Team Ruimtelijk Beleid

Dit document hebben we automatisch gemaakt. Daarom hebben we het niet ondertekend.
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