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Beste heer, mevrouw,

Steenfabriek Caprice in Angeren wil samen met Renewable Energy Factory twee windturbines plaatsen op 
haar eigen terrein. U woont in de buurt van het toekomstige windpark of u hebt eerder met een zienswijze 
gereageerd op de ontwerp-vergunning. Daarom sturen wij u deze brief. Wij vinden het belangrijk om u op de 
hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom windpark Caprice.

Korte uitleg van de uitspraak
Een gemeente verleent pas een vergunning als een windpark voldoet aan bepaalde regels en normen voor 
onder meer geluid, slagschaduw en veiligheid. Hiervoor worden tot nu toe de algemene milieuregels gebruikt
die in heel Nederland gelden. Die milieuregels staan in het zogenaamde Activiteitenbesluit. 

Voor het windpark Delfzijl heeft de Raad van State (de rechter) op 30 juni 2021 bepaald dat die algemene 
milieuregels voor grote windparken niet zomaar gebruikt mogen worden. Dat geldt sindsdien voor heel 
Nederland.

Dit wil nog niet zeggen dat deze regels niet goed zijn. De rechter wil alleen dat het rijk de regels beter 
onderzoekt en motiveert. Het college vindt het niet uitlegbaar dat dit alleen geldt voor grote windparken en 
niet voor kleine windparken, zoals windpark Caprice. Daarom heeft het college besloten om voor windpark 
Caprice de milieuregels te onderzoeken.

Eigen normen voor windpark Caprice
Om toch een vergunning te kunnen verlenen, moet de gemeente zelf regels, ook wel normen genoemd, 
vaststellen. Die normen zijn dus niet algemeen maar moeten passen bij de situatie van windpark Caprice. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten onderzoek te doen naar de beste normen voor 
windpark Caprice; normen die leiden tot zoveel mogelijk energieopbrengst en zo weinig mogelijk hinder voor 
omwonenden. 
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Hoe gaan we verder?
Op basis van het onderzoek maakt het college van burgemeester en wethouders voor windpark Caprice een 
voorstel voor eigen normen. Daarna besluit de gemeenteraad of zij hiermee akkoord is. Als dat zo is, kan zij 
een zogenaamde definitieve verklaring van geen bedenkingen afgeven. Deze verklaring is nodig om een 
vergunning te verlenen voor het realiseren van de windturbines.

Reactienota als antwoord op de zienswijzen
U heeft in november 2020 en in juni 2021 de ontwerp-vergunning kunnen inzien. Veel omwonenden en 
andere belanghebbenden hebben daarna in een zienswijze vragen gesteld en bezorgdheid geuit over de 
gevolgen van de komst van windpark Caprice. In een zogenaamde reactienota reageert de gemeente op die 
zienswijzen. De indieners van de zienswijzen ontvangen de reactienota als de stukken openbaar zijn. Het 
onderzoek naar de normen moet daarvoor eerst klaar zijn. Daarna legt het college de stukken voor aan de 
raad en zijn de stukken openbaar. We verwachten dat dit in het tweede kwartaal van 2022 gebeurt.

Vragen?
Op onze website www.lingewaard.nl/caprice staat een uitgebreide informatienota die wij hierover aan de 
gemeenteraad stuurden. Heeft u na het lezen van deze brief of de informatienota 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 ons klantcontactcentrum op telefoonnummer 026 – 326 01 11.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,

Bas Pittens, 

Projectleider Duurzame opwekking van energie, team Ruimtelijk Beleid
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