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Steenfabriek Caprice in Angeren wil twee windturbines plaatsen op haar eigen terrein. U heeft in het 

verleden aangegeven hiervan op de hoogte te willen blijven, of u woont in de buurt van het toekomstig 

windpark, daarom sturen wij u deze nieuwsbrief. 

 

Op 27 juni 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de raad voor te stellen de 

Reactienota zienswijzen vast te stellen en de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Dit 

betekent dat de komst van de windturbines een stap dichterbij is. Het collegebesluit, en de bijlagen, kunt u 

lezen via onze website https://www.lingewaard.nl/caprice. 

 

Aanvullende voorschriften 

In een eerdere nieuwsbrief hebben wij aangegeven dat de gemeente ervoor heeft  gekozen om voor 

windpark Caprice aanvullende voorschriften vast te stellen. Door deze aanvullende voorschriften wordt de 

omgeving beter beschermd tegen overlast. De gemeente heeft onderzoeksbureau Pondera gevraagd om 

hierover advies te geven. De aanvullende voorschriften gaan over slagschaduw en geluidsoverlast, en zijn 

strenger dan wettelijk verplicht. De aanvullende voorschriften staan op onze website.  

 

Zienswijzen 

In november 2020 en in juni 2021 heeft de ontwerpvergunning ter inzage gelegen. Veel omwonenden en 

andere belanghebbenden hebben een zienswijze ingediend waarin zij reageren op de ontwerp besluiten 

over het windpark. In een reactienota reageert de gemeente op deze zienswijzen. Het college heeft deze 

reactienota vandaag vastgesteld, deze vindt u ook vanaf 30 juni op onze website. 

 

Hoe gaan we verder? 

De gemeenteraad behandelt het voorstel naar verwachting in de vergadering van 21 september 2022. 

Daarvoor wordt het voorstel technisch toegelicht tijdens de raadsoriëntatieavond (ROA) op 7 juli 2022. 

Daarna wordt het voorstel behandeld tijdens de inforonde van 1 september 2022. Tijdens de Inforonde kunt 

u gebruik maken van het spreekrecht. Hiervoor moet u zich melden uiterlijk op 31 augustus om 12:00 

aanmelden. Dit kan bij de griffie op telefoonnummer (026) 32 60 461 of per email raadsgriffie@lingewaard.nl. 
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Daarnaast komt de raad op 8 september naar Angeren om met omwonenden over de plannen in gesprek te 

gaan. Wij informeren u spoedig over de locatie van die bijeenkomst. Vervolgens volgt politieke 

beraadslaging in de politieke avond van 15 september 2022. En tenslotte neemt de raad op 21 september 

een besluit omtrent het vaststellen van de Reactienota zienswijzen en de afgifte van de verklaring van geen 

bedenkingen. 

 
Vragen? 
Heeft u na het lezen van deze brief of de stukken op onze website 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, 
 

F. Sloots, projectleider duurzame opwek  
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