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Betreft zienswijzen op:                   
• Ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen en exploiteren van twee windturbines bij 

steenfabriek Caprice 
• Ontwerp-Wet natuurbeschermingsvergunning (Wnb-vergunning) en 

Ontwerp-Wet natuurbeschermingsontheffing van provincie Gelderlang 
• Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven door de gemeenteraad op 23 

september 2020 
 

Geacht College van burgemeester en wethouders, Geachte raad, 
 
Onderstaand onze zienswijzen op bovenvermelde ontwerpen van Windpark Caprice bij de 
steenfabriek aan de Scherpekamp 3 in Angeren.  
Wij zijn tegen het verlenen van deze vergunningen en ontheffing voor de realisatie van een dergelijk 
windpark op deze locatie omdat: 
• er nog veel onbeantwoorde vragen zijn over de effecten op onze gezondheid bij windturbines van 

deze enorme hoogte (de staatssecretaris van I&W heeft opdracht gegeven aan het RIVM voor 
aanvullend onderzoek). De verwachting is dat dit onderzoek gereed zal zijn: Q1 2021. 

• deze zich bevindt op klein eiland in een Natura 2000 gebied en stiltegebied 
• er grote negatieve impact is op de ruimtelijke kwaliteit van het uiterwaarden gebied 
• de ter inzage liggende rapporten incompleet zijn en lacunes bevatten en soms foute 

berekenmethodes gebruikt zijn 
• de gebruikte normen en beoordelingen niet transparant zijn en niet gebaseerd zijn op windturbines 

van deze enorme hoogte. Zie hiervoor ook de uitspraak van het Europees Hof 
• significante invloeden op het Natura 2000 gebied zijn niet uitgesloten, daarom is een ADC-toets 

verplicht. Deze ontbreekt volledig. De ADC-toets zou laten zien dat er alternatieven zijn voor deze 
windtubines 

• voor de omwonenden er een overmatig hoge concentratie van negatieve invloeden op de 
leefbaarheid en inbreuk op de ruimtelijke kwaliteit plaats vindt (A15, hoogspanningsleidingen, 
Betuwelijn en nu windturbines 

• de hoogte van de windturbines bovenmatig is, hetgeen noodzakelijk is vanwege de relatief 
beperkte windkracht in dit gebied. Investeren op een windrijke locatie is veel efficiënter en 
effectiever voor energietransitie en duurzaamheid 

• de gezondheidsbelangen, veiligheidsbelangen en leefbaarheidsbelangen van omwonenden 
zwaarder moeten wegen dan privaat-economische belangen.  

 
Onze zienswijze wordt toegelicht in de volgende hoofdstukken: 
1. Beleid van de gemeente Lingewaard. 
2. Het LOP (Landschapsontwikkelingsplan) 
3. Beter milieu en verduurzaming door windpark Caprice? 
4. Aerius berekening Windpark Caprice 
5. Significante negatieve effecten en ADC-toets. 
6. Natuurtoets windpark Caprice en ecologisch onderzoek Natura 2000  gebied 
7. Werpafstand en overtoeren berekening Windturbines 
8. Afstand tot de bebouwing en de recreatiegebieden i.v.m. overlast en gezondheidsrisico’s        
9. Gezondheidsrisico’s en cumulatie 
10. Vervuilde bodem en verhoogd risico met de bouw en exploitatie van windturbines  



11. Sterkte berekening van de fundering van de windturbine 
12. Financiële compensatie voor omwonenden van Windpark Caprice 
13. Juiste berekeningen en juiste normen 

 
 

1. Beleid van de gemeente Lingewaard. 
Nederland heeft zichzelf een voortrekkersrol toegekend op het gebied van rigoureuze CO2 reductie. 
Door versnippering van het transitiebeleid zal, naar onze overtuiging het CO2 neutraal eindresultaat in 
2050 niet gehaald worden. De huidige versnippering in combinatie met het op opportunisme 
gebaseerde, onsamenhangende beleid staan dit in de weg. Er is dan geen sprake meer van een 
doelgericht en efficiënt beleid. 
Het plan om deze windturbines te plaatsen zeer nabij, of eigenlijk in, een Natura 2000 gebied staat 
garant voor veel discussie, afkeur en lange procedures. Met als gevolg en groot verlies aan: 
menselijke energie, focus op het gewenste doel en tijd.. 
 
Waar windturbines gerealiseerd kunnen worden en onder welke voorwaarden, is vastgesteld in de 
Windvisie Gelderland. In de windvisie zijn locaties vastgesteld waar windturbines gerealiseerd worden 
en welke locaties kansrijk zijn.  
Volgens deze Windvisie is het van belang om windturbines te combineren met andere, intensieve 
functies, zoals infrastructuur, bedrijventerreinen en intensieve landbouwgebieden (o.a. glastuinbouw). 
(bron: Royal HaskoningDHV, Locatie onderzoek Lingewaard windenergie, 2017) 
Uiteraard zijn hierbij van belang de technische  en economische mogelijkheid tot plaatsing van 
windturbines op basis van beleid en wetgeving en zeker ook de landschappelijke inpassing en de 
maatschappelijke haalbaarheid.  De locatie, waar Windpark Caprice is gepland, is weliswaar een 
locatie met bedrijvigheid, maar zeker geen intensief bedrijventerrein. Het is een historisch bepaalde 
locatie, maar in feite een oneigenlijke locatie.  Bovendien is gezien de vele nodige consolidaties in de 
industrie de langere termijn hier ongewis. 
Er zijn gebieden waar volgens wet- en regelgeving geen windturbines geplaatst mogen worden, 
bijvoorbeeld Natura 2000-gebieden.  
De buurtgemeenten Zevenaar en Duiven respecteren deze wet- en regelgeving. Het is dan ook 
onbegrijpelijk dat de gemeente Lingewaard andere intenties heeft. 
 
De Commissie omgevingskwaliteit Lingewaard heeft vanuit ruimtelijke kwaliteit (zeer) negatief 
geadviseerd over de plaatsing van deze twee windturbines in de uiterwaarden! 
De visuele impact van deze twee turbines met een tiphoogte van 240 meter is zeer groot voor  
omwonenden (in een straal van 10 keer de tiphoogte). Ze zijn beeldbepalend en binnen een straal van 
5 keer de tiphoogte zelfs dominant in beeld. Het streven, als genoemd in het Beleidskader 
Windenergie, naar een rustig en ordelijk beeld waarbij windturbines deel uitmaken van   de totale 
beleving van het landschap in plaats van de landschapsbeleving te domineren wordt hier simpel 
terzijde geschoven. 
Het zal de kernwaarden van het uiterwaardengebied dramatisch reduceren. De visuele impact voor 
omwonenden en recreanten zal zeer negatief zijn.  
Wij vinden het dan ook onbegrijpelijk dat  een dergelijk helder advies zonder noemenswaardige 
argumenten is genegeerd. 
Daarbij moet gesteld worden dat de opmerking: “wees blij dat ze zo hoog worden, dan kun je er 
tenminste goed onderdoor kijken” door een gemeenteraadslid gemaakt tijdens een raadsvergadering 
als ronduit grievend en beledigend is ervaren! Ook uitermate teleurstellend is dat er op deze 
opmerking geen enkele afkeurende reactie van de andere raadsleden en bestuurder volgde. 
En dat in een vergadering waarin de (krokodillen?)-tranen rijkelijk vloeiden over de slechte 
communicatie met omwonenden. 
Conclusie: 
We vinden dat dit voornemen van de gemeente Lingewaard in strijd is met belangwekkende 
Adviezen, inzake (onder andere) ruimtelijke kwaliteit en afbreuk doet aan Natura 2000 - en 
stiltegebieden.  
Wij ervaren dit beleid van de gemeente Lingewaard in deze materie als onsamenhangend, 
opportunistisch, niet doelgericht en niet efficiënt. 
Het is dringende noodzaak dit beleid te heroverwegen en te herzien. 
 
2. Het LOP (Landschapsontwikkelingsplan) 
Ruimte voor windenergie is schaars in Gelderland, ook in de gemeente Lingewaard.  



Royal HaskoningDHV heeft in 2017 een verkennende studie uitgevoerd in opdracht van de gemeente 
Lingewaard. Hierin komt duidelijk naar voren dat, wanneer aanwezige belemmeringen worden 
gerespecteerd, er slechts een beperkt aantal locaties voor windenergie in Lingewaard in beginsel 
technisch mogelijk zijn. Eventuele projecten dienen nog wel zorgvuldig getoetst te worden op 
haalbaarheid, uitvoerbaarheid en ruimtelijke aanvaardbaarheid. Daarnaast spelen maatschappelijke 
aanvaardbaarheid (draagvlak) en landschap een rol. 
Er wordt genoemd dat een van de bedreigingen bij landschapsontwikkeling verrommeling van het 
landschap (langs de dijken) is.   
De gemeente Lingewaard benadert windenergie vanuit een positieve grondhouding, wij ook, maar in 
tegenstelling tot wat er in het onderzoek van Royal HaskoningDHV en het LOP wordt benoemd is de 
plaatsing van het Windpark Caprice in de uiterwaarden een combinatie van meer verkeersdrukte en 
een grote verrommeling van de landschapswaarde in het kwetsbare buitengebied Natura2000 
Rijntakken. 
In het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) is het landschapsbeleid voor het buitengebied van de 
gemeente Lingewaard vastgelegd. “Hoe om te gaan met het spanningsveld tussen de sterke 
verstedelijking (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). 
Adviesrapport Royal HaskoningDHV 
Als advies voor de gemeente vanuit het rapport Royal HaskoningDHV wordt aangegeven: 
Het tuinbouwgebied Next Garden omvat de glastuinbouwlocatie Bergerden, het agro-gerelateerde 
bedrijventerrein Agropark en het herstructureringsgebied Huissen-Angeren. Voor Next Garden is 
vanuit een gebiedsproces met inbreng van tuinders, ondernemers(organisaties), kennisinstellingen en 
overheden een marktpropositie opgesteld. Eén van 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 die op dit moment op Bergerden wordt gebouwd en de realisatie van een drijvend 
zonnepark 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 Next Garden op weg naar emissievrije teelt op gebiedsniveau. Ruimtelijke 
samenhang en het komen tot een directe link tussen opwekking en verbruik van energie zijn hierin 
belangrijke aandachtspunten. 
Zie hierbij de onderstaande aanbevelingen uit het onderzoeksplan van Royal HaskoningDHV specifiek 
ontwikkeld voor de gemeente Lingewaard. 
� Windenergie is onderdeel van de duurzame energiemix van Next Garden; 
� Vanuit provinciaal beleid komt de voorkeur om windenergie te combineren met infrastructuur, 
bedrijventerreinen of intensieve landbouw (inclusief glastuinbouw); 
� Vanuit provinciaal en gemeentelijk beleid komt de voorkeur om windenergie te combineren 
met 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 voorkeur, omdat deze eerder zorgen voor 
verrommeling van het landschap; 
� Bij windparken gaat de voorkeur uit naar een lijnopstelling, 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 
Lingewaard te halen, maar is een extra inspanning. 

  
Volgens het provinciaal beleid en volgens de aanbevelingen van Royal HaskoningDHV is er sprake 
van een windpark bij tenminste drie windturbines en hebben solitaire windturbines niet de voorkeur 
omdat deze eerder zorgen voor verrommeling van het landschap. 
Windpark Caprice voldoet dus niet aan de definitie van een windpark. Het zijn eerder twee solitaire 
windturbines, met als gevolg dat het een extra verrommelende impact heeft. 
De grootste bedreigingen volgens het LOP zijn: 
Toenemende verkeersdruk, met name op de rivierdijken, zet de beleving en herkenbaarheid van 
cultuurhistorisch waardevolle elementen en patronen onder druk;  



Om deze bedreigingen het hoofd te bieden is een landschapsvisie opgesteld. Deze is gericht op het 
actief tegengaan van de landschappelijke tweedeling die in de gemeente dreigt te ontstaan. Deze 
tweedeling ontstaat door de toenemende verstedelijking in het noordwesten en de natuurontwikkeling 
in het zuidoosten. Daarnaast wordt ingezet op versterking van de landschappelijke hoofdstructuur 
door vergroting van de landschappelijke verschillen tussen kommen, oeverwallen en uiterwaarden. 
Om de herkenbaarheid, beleefbaarheid en functionaliteit van historische elementen en patronen in het 
landschap te herstellen en vergroten zijn concrete projecten nodig. Versterking van het natuurnetwerk 
verdient bijzondere aandacht, met name het behoud van bestaande natuurwaarden en de 
ontwikkeling van nieuwe natuur buiten het Nederlands Natuurnetwerk. 
Het is ook hier weer opvallend dat de gemeente Lingewaard een opportunistisch en warrig 
beleid voert: 
1. Duidelijke structuur nota’s laten opmaken met gemeenschapsgeld, maar deze niet uitvoeren of de 
aanbevelingen niet opvolgen. 
2. De uitspraak van de adviescommissie omgevingskwaliteit Lingewaard: inpassing van deze 
windturbines is (zeer) negatief met betrekking tot aantasting van de kernkwaliteiten van het NGG en 
GO. Advies is ook hier met gemeenschapsgeld opgemaakt, maar wordt eenvoudigweg genegeerd.
  
Conclusie: 
Door de realisatie van Windpark Caprice zullen cultuurlandschap, stilte en natuurbeleving verder 
verdwijnen en wordt afgeweken van het advies van Royal HaskoningDHV op een aantal fronten en 
het advies van de adviescommissie omgevingskwaliteit Lingewaard.   
Het vergunnen het bouwen en de exploitatie  van Windpark Caprice zal een (zeer) negatief effect 
hebben op het cultuurlandschap. Dit negatieve effect beperkt zich niet tot alleen de gemeente 
Lingewaard, maar zal ook een grote negatieve impact hebben op het dorp Loo en op een groot deel 
van het Natura 2000 gebied.  
 
3. Beter milieu en verduurzaming door Windpark Caprice? 
De baksteenindustrie Caprice is een industrieel eilandje in een N2000 gebied die al geruime tijd onder 
druk staat door ontwikkelingen gerelateerd aan milieubelasting en overmatig energiegebruik. Deze 
vergunningsverlening zal  d.m.v. plaatsing en gebruik van een windpark bij de steenfabriek geen 
verandering brengen in de milieubelasting, het overmatige energieverbruik en de verduurzaming van 
de baksteenindustrie. Het verplaatsen van de steenfabriek naar een logistiek gezien gunstigere locatie 
en een flinke modernisering van fabriek en proces zouden hier een veel grotere bijdrage leveren. Een 
gunstigere locatie voor de fabriek zal immers de transportbewegingen sterk reduceren, dit zou wel 
een verbetering geven aan milieu, verduurzaming en stikstofreductie in het Natura 2000 gebied. 
Daarbij komt dat de investering voor deze windturbines ook efficiënter en effectiever gedaan kan 
worden in een cluster, op een windrijkere locatie en met voor windturbines aanwezige infrastructuur. 
De bijdrage van de uitvoering van dit project op de locatie bij steenfabriek Caprice is dus per saldo 
negatief voor klimaatontwikkeling en verduurzaming. 
Conclusie:  
Windpark Caprice draagt niet bij tot reële verduurzaming van Nederland voor de toekomst, per saldo 
is deze bijdrage zelfs negatief. Het dient alleen tot uitbreiden van het verdienmodel van een 
ondernemer en gaat ten koste van natuur, omgeving en omwonenden. Verduurzaming van de 
steenfabriek Caprice lijkt zeker noodzakelijk maar moet vooral gezocht worden in het verduurzamen 
van de eigen processen en hun eigen aan- en afvoer transporten. 
 
4. Aerius berekening Windpark Caprice  
De initiatiefnemer geeft aan (bijlage 7) dat er een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming 
wordt aangevraagd bij de provincie Gelderland, waarbij ook wordt getoetst op stikstofdepositie. 
Al jaren is er in Natura 2000 gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dat 
komt bijvoorbeeld door mest van landbouwbedrijven en door uitstoot van industrie (waaronder 
productie van bakstenen) en auto's. Natura 2000 gebieden hebben versterking en consolidatie nodig. 
(bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natura-2000) 
Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over 
het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Daaruit blijkt dat de beoordeling bij het PAS niet als 
toestemmingsbasis kan dienen voor plannen en projecten die leiden tot een toename van 
stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden met instandhoudingsdoelstellingen voor stikstofgevoelige 
soorten en habitattypen. Dit betekent dat voor dit project een eigen passende beoordeling moet 
worden opgesteld, omdat significante effecten als gevolg van toenemende stikstofdepositie niet op 
voorhand zijn uit te sluiten.  



In de MER Windpark Caprice is berekend dat de stikstofdepositie verwaarloosbaar is vanwege een 
kortstondige ingreep van bouwen en plaatsing. Hierbij is de Aerius calculator gebruikt als rekenmodel 
om de desbetreffende NOx te kunnen berekenen. In bijlage 8 blz 2 staat dat opdrachtgever (Bosch en 
van Rijn) een berekening heeft uitgevoerd met de Aerius Calculator 2020. Gezien de datum van 
augustus 2020 kan dat niet, Aerius 2020 is pas vanaf 15 oktober beschikbaar, dit is dus tegenstrijdig 
en onjuist. Bij narekening laat de nieuwe versie hogere uitkomsten zien dan de versie welke men 
gebruikt heeft. Men heeft dus niet met de meest recente versie gerekend terwijl deze al wel 
beschikbaar was op het moment dat de stukken ter inzage gingen.  De nieuwe versie laat ook nog 
eens andere hogere uitkomsten zien. De berekeningen en de bijbehorende beoordelingen moeten dus 
opnieuw worden uitgevoerd. 
  
Er staat ook dat op basis van de beschikbare wetenschappelijke onderzoeken het “aannemelijk” is dat 
een toename van stikstofdepositie van minder dan 1 mol/ha/jaar onder alle omstandigheden niet zal 
leiden tot een meetbaar effect op de kwaliteit van habitattypen/leefgebieden. 
Er staat “aannemelijk” het dient echter uitgesloten te worden dat er significante negatieve effecten zijn. 
 
In de, zeer incomplete, berekening worden geen opgaven gedaan van het dieselgebruik van alle 
apparatuur zoals kranen, grondverzet, transport, toekomstig onderhoud etc. Er wordt een richtgetal 
gehanteerd m.b.t. de uitstoot van NOx per item: het is niet transparant of de cijfers volledig zijn 
ingevoerd: Hiervoor is inzage in de Aerius calculator database versie 2019A_20200805-F3DEE6357E 
noodzakelijk en deze wordt niet beschikbaar gesteld. Ook is de afgeleide stikstof depositie in 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, waar Caprice zich bevindt, niet meegenomen.  
 
Deze stikstof berekening is niet voorgelegd aan de onafhankelijke Commissie MER. In de rapportage 
van de Commissie MER (bijlage-advies commissie MER 11 februari_2020) staat als één van de 
adviezen: 
De Commissie adviseert om in aanvulling op het MER navolgbaar te motiveren dat er zekerheid is dat 
het voorkeursalternatief uitvoerbaar is binnen de eisen van de Wet natuurbescherming en de 
vastgestelde beleidskaders. 
Geef de hoogte van de tijdelijke stikstofemissie en -depositie kwantitatief aan door middel van een 
AERIUS-berekening. Indien er stikstofdepositie plaatsvindt op stikstofgevoelige habitats of 
leefgebieden van soorten, onderzoek dan welke mitigerende maatregelen er mogelijk en nodig zijn om 
de stikstofdepositie te voorkomen of te reduceren. 
 
Conclusie:  
De stikstofberekening is niet voorgelegd aan de onafhankelijke Commissie MER en hun adviezen 
daaromtrent zijn genegeerd. 
Door het ontbreken van een aangepaste en complete berekening betreffende stikstofdepositie in 
nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden, is het niet navolgbaar of significante negatieve 
effecten zijn te verwachten op deze omringende Natura 2000 gebieden, zoals op het stikstofgevoelige 
Natura 2000 gebied Rijntakken. En dat terwijl significante negatieve effecten uitgesloten moeten 
worden.  
 
5. Significante negatieve effecten en ADC-toets. 
Significante negatieve effecten op het Natura 2000 gebied moeten worden uitgesloten. 
Naast negatieve effecten ten gevolge van stikstof depositie zijn er ook significante negatieve effecten 
ten gevolge van onder andere lawaai, laag frequent geluid, slagschaduw (veroorzaakt vluchtgedrag bij 
meerdere diersoorten), enorme visuele vervuiling. 
Als op basis van een passende beoordeling blijkt dat significante negatieve effecten niet volledig 
kunnen worden uitgesloten op de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000 gebied dan dient de 
ADC-toets te worden uitgevoerd. Nergens in de Windpark Caprice documenten blijkt op een solide en 
wetenschappelijke wijze aangetoond dat significante effecten volledig worden uitgesloten. 
Er kan dan dus alleen toestemming voor een plan of project worden verleend indien: 
A – Er geen alternatieven zijn, 
D – Sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang en 
C – De nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele 
samenhang van Natura 2000 gebieden bewaard blijft. 
Reeds op het eerste item “Alternatieven” faalt deze ADC-toets.  
Het project kan en mag dus niet vergund worden. 
Conclusie: 



Er dienen transparante berekeningen en passende beoordelingen gemaakt worden om de 
uiteindelijke significante negatieve effecten te bepalen. Daarna dient er een degelijke en transparante 
ADC-toets uitgevoerd te worden. 

 
6. Natuurtoets Windpark Caprice en ecologisch onderzoek Natura 2000 gebied                                                         
In de Wnb vergunning en ontheffing wordt aangegeven dat voor de in de aanvraag genoemde 
vogelsoorten alleen ontheffing kan worden verleend indien belangen aan de orde zijn zoals genoemd 
in de Vogelrichtlijn: 

Daarom wordt voor de genoemde vogelsoorten ingegaan op het volgende belang: 
❖ de volksgezondheid of openbare veiligheid.  
De genoemde vleermuissoorten zijn opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Voor de 
beoordeling van de ontheffingsaanvraag voor deze soorten wordt ingegaan op het volgende belang: 
❖ de volksgezondheid, openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot  
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en voor het milieu 
wezenlijk gunstige effecten.’ (Bijlage 3 Natuurtoets Windpark Caprice V17082020 3) 

Het ecologisch onderzoek in de MER blijft in gebreke en is daarmee niet ontvankelijk. Het onderzoek 
is gemaakt op basis van 1 veldbezoek (en dat dan ook nog in een zeer klein deel van het betrokken 
gebied), 5 zogenaamde wintertellingen van vogels in oktober en november 2019 (winter is nog niet 
begonnen) en de expert judgement.  
De aannames m.b.t. de biodiversiteit m.n. van broedvogels en trekvogels in het gebied komen niet 
overeen met de realiteit, de toekomst van het gebied en het 1% mortaliteit criterium. Als directe 
aanwonenden van de Angerense polder en als aanwonenden en recreatief gebruikers van de 
Kandeaplas en omgeving, constateren wij door het jaar heen veel meer soorten. Door een beperkt 
onderzoek en tellingen krijg je geen juist beeld van het aantal soorten en variatie door het jaar heen. 
Elk wetenschappelijk onderzoek kent herhalingen en spreiding van de metingen. Bij dit onderzoek is 
hiervan geen sprake. 
 
Het Ecologisch onderzoek in Natura 2000 Rijntakken en stiltegebied uiterwaarden Angeren -  
Doornenburg in de Nationale Gelderse Poort 
Aangezien het hele gebied rondom Steenfabriek Caprice een Natura 2000 en stiltegebied is en tot 
foerageerplek dient voor trekvogels langs het Pannerdens kanaal, is het een slechte keus om juist op 
deze plaats twee enorme windturbines te plaatsen. De milieubelasting van een dergelijk fragiel gebied 
mag, door er een jachthaven en steenfabriek in te tolereren, niet worden aangegrepen als argument 
om op het terrein van de steenfabriek twee windturbines te plaatsen met sterke negatieve effecten op 
fauna en vogeltrek.  
 
De vogelbescherming heeft richtlijnen ontwikkeld voor de plaatsing van windmolens in Nederland in 
combinatie bij natuur gebieden.  
Vogelbescherming Nederland stelt dat windmolens uit voorzorg niet geplaatst mogen worden in de 
belangrijkste vogelgebieden en hun directe omgeving. Het gaat daarbij onder andere om locaties op 
belangrijke migratieroutes, Natura 2000 gebieden, weidevogelgebieden en alle andere belangrijke 
vogelgebieden (Important Bird Areas). In de overgebleven gebieden zouden windmolens geplaatst 
kunnen worden, mits er geen belangrijke negatieve 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 & Wymenga) zijn de risico 
gebieden voor schade door windmolens duidelijk aangegeven.  

Daarnaast is geen rekening gehouden met activiteiten langs de gehele flyway van de relevante 
vogelpopulaties. Met een flyway wordt een pad bedoeld dat grote aantallen vogels gebruiken tijdens 
de trek van broedgronden naar overwinteringsplaatsen; voor de vogels die geraakt kunnen worden 
door deze windturbines lopen die flyways van noord-Scandinavië en Siberië tot in Afrika. 

Dit wetende bevreemdt het ons dat er op dit moment een windpark met twee windturbines wordt 
ontwikkeld in de Angerense polder, die geprojecteerd staan in een nieuw natuurontwikkelingsplan 
voor dezelfde uiterwaarden waar d.m.v. ontgronding grote waterpartijen worden gecreëerd in de 
directe omgeving (binnen 500 meter) van de windturbines. Dit natuurontwikkelingsplan heeft juist als 
doel het stimuleren van watervogels, broedvogels en trekvogels. Dat is zeer tegenstrijdig en op zijn 



minst opmerkelijk te noemen.  
  
Hier wordt niet objectief maar doelgericht gemeten: de natuurwaarde is eerst beperkt door reeds in 
gang gezette - en nieuwe initiatieven (uitbreiding Caprice gronddepot), kappen van alle struiken en 
bomen in de directe omgeving van Caprice en de nieuwe natuurwaarde wordt voor het grote gemak 
maar niet meegenomen omdat dit vervelend zal uitvallen voor de uitkomsten. Dit lijkt sterk op 
gemanipuleerde metingen.  

Dit is geen goed rentmeesterschap! Caprice neemt graag de lusten, de lasten zijn voor omwonenden 
en het Natura 2000 gebied. 

Bij de MER Windpark Caprice is een rapport soortenbescherming (ecologie) opgesteld om het 1% 
mortaliteit criterium te toetsen. Bij het opstellen van het ecologisch rapport zijn verschillende 
aannames gedaan. Aangezien in het veld niet exact gezien kan worden welk percentage van de 
aanwezige vogels door het rotorvlak zouden vliegen worden indicatieve indicatoren aangehouden. De 
tellingen zijn op verschillende plaatsen geweest maar: 

- hebben geen enkele rekening gehouden met de effecten op watervogels, trekvogels en broedvogels 
bij de al gestarte natuurontwikkeling in de directe omgeving van de Windpark Caprice (dossiernummer 
195269553, Omgevingsdienst regio Arnhem). 
 
- zijn onvoldoende herhaald. Het aantal tellingen en metingen die verricht zijn bij het opstellen van de 
MER rapportage soortenbescherming (ecologie) zijn onvoldoende om een goed beeld van het aantal 
stand- en trekvogels te krijgen. Opvallend is dat (zeldzame) vogels welke worden gespot door de 
omwonenden niet in de lijst voorkomen: zoals scholeksters, grutto’s, smienten, wilde zwanen, 
nonnetjes, ooievaars, met regelmaat grotere groepen wulpen, buizerds, valken en tureluurs etc.  
 
Door in het ecologisch onderzoek te weinig herhalingen uit te voeren en geen volledig beeld te 
schetsen van de huidige situatie maar voornamelijk zich op normgetallen te baseren, daarnaast geen 
rekening houdend met de kaalslag en de werkzaamheden die reeds begonnen waren, en uiteindelijk 
geen enkel inzicht te geven in de nieuwe natuursituatie welke door de ontzanding moet gaan plaats 
vinden is de rapportage ondeugdelijk te noemen om het 1% mortaliteit criterium te toetsen.  
 
Uit recent onderzoek van Wageningen University & Research d.d. 6 juli 2020, blijkt dat de impact van 
windturbines op vogelsterfte vaak onderschat wordt. https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-
Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research/show-wenr/Impact-van-windturbines-op-
vogelsterfte-vaak-onderschat.htm. 
In plaats van een verwaarloosbaar effect vonden de onderzoekers dat 1% extra sterfte resulteerde in 
een afname van 2 tot 24% van het populatieniveau van de verschillende vogelsoorten na 10 
jaar. Het resultaat van dit onderzoek is nog niet in wetgeving vertaald, maar nu dit bekend is neemt 
een goed rentmeester dit mee in het beleid. 
 
Uit geen van de rapporten blijkt dat er serieus onderzoek gedaan is naar de invloed van de beide 
windturbines op de flora en fauna aan de Loose zijde van het Pannerdensch Kanaal. 
Dit is een onacceptabele omissie in de rapportages, de beoordelingen en de uitwerking.  
Het gebied aan de Loose zijde is immers een Natura 2000 gebied en stiltegebied, bovendien met 
meerdere grote plassen. Ook komen hier meerdere zeldzame soorten voor. Het gebied wordt onder 
andere bewoond door bevers en de otter, ook vele vogelsoorten komen hier voor, bijvoorbeeld de 
zeldzame kwartelkoning en de roerdomp. 
Een groot deel van dit gebied valt binnen de directe beïnvloeding van de beide windturbines. De 
Candeaplassen en de grote plas in de Loowaard vallen ruim binnen een straal van 5 keer de tiphoogte 
(in feite binnen 4 keer de tiphoogte). De gevolgen van onder andere geluidoverlast, laagfrequent 
geluid, slagschaduw, nachtelijke (knipperende) verlichting zijn hier niet onderzocht en dat terwijl dit 
gebied door de ligging ten opzichte van de zon en ten opzichte van de meest voorkomende 
windrichting extra getroffen wordt. Met name de slagschaduw zal in dit Natura 2000 gebied grote 
gevolgen hebben voor de fauna. Het leidt tot onrust en vluchtgedrag van de dieren, met als uiteindelijk 
gevolg het definitieve vertrek van veel (zeldzame) dieren. 
Conclusie: 
De voorliggende rapportages en onderzoeken zijn verre van volledig en te beperkt/summier. 



Alvorens er een definitief besluit genomen wordt dient er een deugdelijk, relevant en allesomvattend 
ecologisch onderzoek uitgevoerd te worden naar het voorkomen van organismen in het Natura 2000 
gebied en de impact van een windpark op deze organismen. Het gehele gebied, dus ook de “Loose” 
zijde dient binnen dit onderzoek meegenomen te worden. 
 
7. Werpafstand en overtoeren berekening windturbines 
De afstand van het voorgenomen windpark met windturbines met een tiphoogte van 240 meter tot de 
bebouwing komt niet overeen met de regels en de risico’s bij overtoeren van dit type windturbine. De 
afstand berekening daarbij is in de MER niet correct bepaald.  

De berekening welke heeft plaats gevonden in de werpafstand overtoeren (MER, risico analyse bijlage 
C) is berekend op basis van het afwezig zijn van luchtkrachten (harde wind). Normaal worden twee 
berekeningen gemaakt, namelijk vergelijkingen behorende bij het ballistisch model zonder 
luchtkrachten en het ballistisch model met luchtkrachten uitgewerkt.    
De minimale afstandsnorm in Nederland wordt bepaald door 4x de asphoogte te hanteren van een 
windturbine. Meerdere woningen staan dus binnen die afstand. De woning op het fabrieksterrein staat 
zeer dichtbij. Aangezien er geen alomvattend onderzoek is verricht naar hoge windturbines met een 
extra grote rotordiameter van 170 meter is onze veiligheid in het geding. 
Overtoeren berekening in de MER. 
Bij de werpafstand en overtoeren berekeningen van Caprice / Renewable Energy Factory belanden de 
brokstukken van beide varianten theoretisch op nog geen 600 meter van de windturbine. Deze 
berekening is op basis zonder windinvloeden.  
In de berekening van Werpmodellen (Handleiding Omgevingsveiligheid, Versie oktober 2019, RIVM, 
Module IV: Specifieke rekenvoorschriften voor activiteiten D.1 en E.1.) worden verschillende 
berekeningsmodellen aangedragen waarbij enkel het ballistische model zonder luchtkrachten wordt 
gehanteerd in de Risico inventarisatie van de MER. 
“In deze sectie worden de vergelijkingen behorende bij het ballistisch model zonder luchtkrachten en 
het ballistisch model met luchtkrachten uitgewerkt. Het ballistisch model zonder luchtkrachten is in 
wezen het klassieke kogelbaanmodel, waarbij de luchtkrachten op het blad worden verwaarloosd. Ook 
het ballistisch model met luchtkrachten is gebaseerd op het kogelbaanmodel, maar hierbij worden de 
luchtkrachten in rekening gebracht. Bij de luchtkrachten kan onderscheid worden gemaakt tussen 
liftkrachten, weerstandskrachten in het rotorvlak en weerstandskrachten loodrecht op het rotorvlak. 
Deze luchtkrachten ontstaan doordat een afgebroken blad een snelheid heeft ten opzichte van de 
lucht en zijn onder andere afhankelijk van de luchtdichtheid, de relatieve snelheid van het blad en de 
oriëntatie van het blad. 
Liftkrachten: Ten gevolge van de aerodynamische lift ondervindt het blad een kracht loodrecht op zijn 
oppervlak. Direct na breuk zal het blad in het vlak van de rotor wegvliegen, waarbij het zal roteren om 
zijn zwaartepunt.”  
Naast de genoemde gezondheidsrisico’s kan een windturbine van 240 meter hoogte welke in 
overtoeren geraakt en zijn wieken verliest, brokstukken tot zeker 800 meter werpen. Dit is reeds 
gebeurd in Denemarken in 2008 ( https://www.youtube.com/watch?v=NLInrjUtFGI ) bij windturbines 
lager dan 240 hoogte. Ook bij een windturbine in Andijk, tiphoogte 135 m. 
(https://www.medemblikactueel.nl/2015/01/10/wieken-waaien-van-molen-andijk/) .  
Meerdere woningen, de bedrijven bij de geplande windturbines (met hun gevaarlijke apparatuur en 
leidingen),  een deel van de camping, een groot deel van het natuur- en recreatiegebied van de 
Loowaard en de scheepvaart op het Pannerdensch Kanaal (vaak ook met gevaarlijke lading) zullen in 
de gevarencirkel vallen.  
Net als de daar verblijvende mensen!  
 
De berekening is niet volledig uitgevoerd en daarmee niet valide en niet betrouwbaar. De gegevens 
van de afstanden tot de des betreffende windturbines zijn niet inzichtelijk in de vergunningsaanvraag. 
Ook hier lijkt het dat veiligheid ondergeschikt is aan de belangen van de initiatiefnemers van Windpark 
Caprice.  
De Commissie MER heeft hierover ook een opmerking gemaakt. 
Voor het VKA bovengrens wordt de maximale werpafstand berekend op 693 meter (pagina 48). Dit 
komt niet overeen met de werpafstand-overtoeren-contour zoals weergegeven in figuur 34 (pagina 
56). Dit geldt overigens ook voor figuur 30 (pagina 50). 
Het onduidelijk wat er met de opmerking van de onafhankelijke MER commissie is gedaan. 
Ook op bij herhaling gestelde vragen hieromtrent is geen antwoord gekomen! 



Nogmaals: de veiligheid van omwonenden, medewerkers van de bedrijven aldaar en recreanten en 
passanten is hierdoor in het geding! 
De veiligheids- en gezondheidsrisico’s van de bewoners van de woning op het fabrieksterrein zijn 
weggewerkt door de bewoners een zogenaamde molenaarsverklaring te laten ondertekenen en de 
risico’s van de medewerkers van de bedrijven zijn door de initiatiefnemers eveneens weggewerkt. 
Ethisch bijzonder discutabel. Oude tijden herleven hier: alles voor het privaat economische belang! 
Conclusie:  
De berekeningen en beoordelingen dienen opnieuw te worden uitgevoerd en wel op basis van 
bijbehorende normen. Bij de beoordelingen dienen objectief uitgevoerd te worden, het mag niet zo zijn 
dat privaat economische belanghebbenden deze beoordelingen domineren. 
De basis en oorsprong van de gebruikte normen te worden aangegeven.  
 
8. Afstand tot de bebouwing en de recreatiegebieden ivm overlast en gezondheidsrisico’s                                                            
De geluidsoverlast en gezondheidsrisico’s van Windpark Caprice zijn niet correct vastgesteld. De 
resultaten van de MER zijn namelijk gebaseerd op achterhaalde normeringen, omgevingsnormeringen 
die eerder bepaald zijn voor windturbines met een masthoogte van 80 meter.  
Bij het voorgenomen Windpark Caprice komen (twee) windturbines waarmee qua hoogte in Nederland 
nog geen ervaring is opgedaan voor wat betreft omgevingseffecten en risico’s. 
 
Tot op heden is er geen gedegen onderzoek beschikbaar dat inzicht geeft in de gezondheids- en 
geluidseffecten van windturbines met een masthoogte van 160 meter (tiphoogte van 240 meter), en 
wordt er uitgegaan van normeringen op basis van 80 meter masthoogte. Het uitgebrachte MER advies 
baseert zich op verouderde (omgevings)normen.  
 
Het Europees Hof heeft uitgesproken dat dergelijke windturbines onderworpen 
moeten worden aan een milieutoetsing  volgens de EU- richtlijnen. 
  
Volgens Herman Bröring, hoogleraar Bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen: 
‘Gezien de uitleg van het EU-recht door het Hof kun je nu twijfels hebben bij de 
jurisprudentie van de Raad van State.’  
 
Dr. ir. Jan de Laat, klinisch fysicus en audioloog verbonden aan het Leids 
Universitair Medisch Centrum (LUMC):  
‘De milieuonderzoeken die nu bij individuele windparken worden uitgevoerd zijn gebaseerd op sterk 
verouderde aannames en normen die nooit zelf onderworpen zijn aan een milieutoets. Er wordt 
ook niet daadwerkelijk gemeten. Windturbines hebben nu een masthoogte van 160 meter en tiphoogte 
van 240 meter en hoger. De geluidseffecten daarvan zijn heel anders.’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Er is in Nederland niet onderzocht wat de gezondheidseffecten en daarbij behorende risico’s zijn voor 
windparken met masthoogte van 160 meter (tiphoogte 240 meter), waarvan de daarbij behorende 
geluids- en risicocontouren ook nog niet wetenschappelijk vastgesteld zijn.  
In de ter inzage gelegde stukken zijn zeker 4 verschillende combinaties als locatie voor beide 
windturbines te vinden. Tijdens een inloopavond in november 2020 is de vraag beantwoord welke 
combinatie de juiste is. Met de juiste Rijksdriehoek coördinaten van de windturbines is een eigen 
afstandsberekening gemaakt voor een aantal adressen.  
De kortste afstand windturbine – woning is 453 meter bij een woning aan de Rijndijk (de woning op het 
fabrieksterrein niet meegerekend).  
De afstand hoor je te meten vanaf de voet van de windturbine tot de gevel van het huis. Stel de 
diameter van de mast is 10 meter dan gaat er nog 5 meter van die 453 af: een afstand van 448 meter 
tot een windturbine met een tiphoogte van 240 meter.  
In Europees verband worden minimale afstanden van 800 tot 1200 meter tussen turbines en 
bebouwing aangehouden. 
Conclusie: 
Het gemis aan actuele en relevante berekeningen en metingen is ook hier, gezien de veiligheid, niet 
acceptabel. Voor er vergund kan worden dient deze omissie hersteld te worden. 
 
9. Gezondheidsrisico’s en cumulatie 



Er is geen rekening gehouden met een cumulatie van gezondheidsrisico’s van Windpark Caprice en 
de A15 in de nabije toekomst: de optelsom van geluidsoverlast ten gevolge van doortrekken A15  en 
de nu voorgenomen in gebruik name van twee windturbines met een tiphoogte van max. 240 meter. 
Op basis van omgevingsnormeringen is dit voor de direct aanwonenden in Boerenhoek, Camping de 
Waay, Rijndijk/koffiemolen in Doornenburg, Boerenhoek en Loo gemiddelde van 47 dB van zowel 
doortrekking van de A15 als de voorgenomen plaatsing van het Windpark Caprice tot aan onze 
huizengevels.  
Hier worden wederom kengetallen genoemd welke niet gebaseerd zijn op reële metingen aan extreem 
hoge windturbines met een tiphoogte van 240 meter.  
Tevens circuleren er sterk verschillende verkeersaantallen bij de berekeningen van de A15 door 
Rijkswaterstaat. Deze variëren van 39.000 voertuigen per etmaal tot ca het 4-voudige.  
De geluidsnormering in de MER van de gestelde geluidbelasting aan de gevels van de direct 
aanwonenden in Boerenhoek, Camping de Waay, Rijndijk/Koffiemolen in Doornenburg, Boerenhoek 
en Loo is, zoals eerder aangegeven, bepaald op een normering van een lager type windturbine. De 
eis van omwonenden is dat de geluidsbelasting wordt bepaald op basis van fysiek geluidsonderzoek 
van windturbines van 240 meter waar de voorkeur van Caprice en de gemeente naar uit gaat. Tevens 
moet er inzicht worden verstrekt in het cumulatieve effect van de geluidbelasting van de A15 (inclusief 
het aantal verkeersbewegingen A15) en de windturbines van 240 m. Dit moet binnen de normering 
vallen, anders moet er een grotere afstand tot bebouwing aangehouden worden. 
Kortom voor de omwonenden gaan we van een stiltegebied naar een situatie die wordt vergund op 
aannames en inschattingen welke sterk variëren of zelfs onjuist zijn. 
Bewoners van de directe omgeving van Caprice steenfabriek en Windpark Caprice lopen al jaren extra 
gezondheidsrisico’s door industriële activiteiten van de steenfabriek (fluoruitstoot en 
graafwerkzaamheden), fijnstof door jarenlang vrachtverkeer van steentransport en scheepvaart, 
jarenlange extra kleitransporten door de dorpskern Angeren en Boerenhoek en over de Rijndijk. Door 
verdere activiteiten te gaan faciliteren d.m.v. de bouw en exploitatie van Windpark Caprice is de 
veiligheid voor de omwonenden niet gegarandeerd m.b.t. geluidscontouren en calamiteiten risico’s.  
Ook inwoners van Loo en recreanten in de Loowaard lopen dergelijke risico’s. Het ervaren van het 
hoorbare deel van geluid is subjectief, de fysieke gevolgen van geluidoverlast en daarop volgende 
medische problemen zijn dat zeker niet.  
Het laag frequente geluid van steenfabriek Caprice wordt door meerdere inwoners van Loo als zeer 
hinderlijk en nachtrust-verstorend ervaren, extra daarbij komt dan het laag frequente geluid van de 
windturbines.  
Het niet hoorbare deel van het geluid is steeds onderbelicht en de gevolgen daarvan vaak 
gebagatelliseerd. 
Enkele ministers hebben in het verleden rond 2010 studies laten uitvoeren, maar die studies hebben 
om politieke redenen nooit het daglicht gezien.  
Er zijn wereldwijd veel studies te vinden (onder andere in Duitsland, Denemarken en Finland) waarin 
gerapporteerd wordt dat ook niet hoorbaar geluid tot ernstige gezondheidsklachten kan leiden.  
Onderzoeker en geluidsspecialist Dr. Ir. Jan de Laat van de Leidse Universiteit  geeft aan, mede 
gebaseerd op zijn  grondige studie van wereldwijd 300 studies, dat dit type laag frequent niet hoorbaar 
geluid een sterk onderschat probleem is voor de omwonenden van een windturbine. Tevens  geldt 
hoe hoger de windturbine, hoe verder het niet hoorbare geluid draagt. Daarnaast is bekend dat hoe 
meer vermogen de windturbine opwekt, hoe meer niet hoorbaar geluid wordt geproduceerd. 
Het argument ,als je het niet hoort is het er niet, geldt ook voor de meeste geluidmeet apparatuur. Het 
niet hoorbare geluid is alleen met speciale apparatuur te meten en voor de gewone leek met 
geluidsmeter niet vast te stellen.  
De gezondheidsrisico’s zijn niet alleen een punt van aandacht voor de WHO, maar ook de Tweede 
Kamer maakt zich sinds kort hier zorgen over.  
Staatssecretaris van Veldhoven van I&W heeft onlangs het RIVM, op wens van de Tweede Kamer, 
opdracht gegeven tot een inventariserend onderzoek. 
Het niet hoorbare  geluid zal  zeker wel van invloed zijn op de gezondheid van de omwonenden. In 
studies wordt geïndiceerd  dat 10 % van de omwonenden  sterke hinder ervaart  en dat 1% daarvan 
een kans heeft op een versterkt hartfalen. 
Uit de ter inzage rapporten blijkt nergens dat onderzoek gedaan is naar de effecten op de 
aanwezigheid en sterkte van laagfrequent geluid. 
Onze zienswijze:  
Wij maken bezwaar tegen het feit dat er geen onderbouwd onderzoek is verricht naar 
gezondheidsrisico’s bij plaatsing van windturbines met een masthoogte hoger dan 80 meter. Onze 
leefomgeving en onze gezondheid is in het geding. Wij verwachten van bestuurders dat er gedegen 



onderzoek is uitgevoerd naar de gezondheidsrisico’s vóórdat dergelijke grote infrastructurele projecten 
vergund en gebouwd worden. 
Conclusie: 
We willen dat de gemeente Lingewaard deze risico’s verder wetenschappelijk laat onderzoeken en 
actie onderneemt door te zorgen voor een afname in plaats van een toename van 
gezondheidsrisico’s.  
Daarnaast willen we dat berekeningen en scenario’s met achterliggende stukken en toegepaste 
normen inzichtelijk worden gemaakt.  
De benodigde onderzoeken, het door de staatssecretaris van Veldhoven van I&W opgedragen RIVM 
onderzoek, berekeningen en beoordelingen dienen afgerond te zijn vóórdat Windpark Caprice 
vergund kan worden, 

 
10. Vervuilde bodem en verhoogd risico met de bouw en exploitatie van windturbines  
In opdracht van ProRail is er vanaf 29 september 2010 tot 27 augustus 2012 grondwerk verricht aan 
de Scherpekamp. Bij deze werkzaamheden is met pyrietslakken verontreinigd bodemmateriaal 
herschikt. In het verontreinigde materiaal bevinden zich substantiële hoeveelheden arseen, barium, 
cadmium, lood,  zink en sulfaat in lagen van 2,5 meter dik tot 0,5 meter (bron: Analyse en toetsing 
grondmonster Arcadis evaluatie bodemsanering) welke gevoelig zijn voor uitspoeling naar grondwater 
en rivierwater.  
Tijdens de bodemsanering door Arcadis (zie evaluatie bodemsanering Scherpekamp, Arcadis, 2 april 
2014, 07682144B, B03031.001383.360) is vervuild materiaal afgevoerd en verwerkt, daarnaast zijn 
partijen vervuild materiaal op en rondom de steenfabriek afgedekt en opgesloten met afdeklagen. Bij 
de bouw van windturbines wordt in de grondlagen op diepten gewerkt tot minstens 3,5 meter om het 
betonnen fundament te storten daarnaast zullen extra palen geheid moeten gaan worden om de 
betonplaat te verankeren voldoende draagkracht en stabiliteit te geven. De lengte en het aantal van 
de palen zijn niet in de aanvraag benoemd. De kans dat verontreinigen bij de bouw blootgelegd 
worden en lekkages kunnen veroorzaken is reëel te noemen. Daarnaast zullen er door het heien van 
de funderingspalen extra lekkages naar grondwaterlagen ontstaan waardoor arseen etc. uit de 
pyrietslakken zich verspreiden.  
 
Dit alles blijkt ook uit de documenten door de gemeente Lingewaard gestuurd 
n.a.v. een Wob-verzoek over deze vervuiling. 
Vraag: Klopt het dat er op het terrein van Caprice en dus mogelijk ook in de buurt 
van de geplande windturbines sprake is van bodemverontreiniging? 
Antwoord: Klopt, Op de locatie is een ernstig geval van bodemverontreiniging 
(kenmerk GE020600099) aanwezig waar provincie Gelderland bevoegd gezag 
voor is. 
Een conclusie uit één van de ook toegezonden rapportages van een regelmatig 
uitgevoerde controle door Arcadis laat zien dat zolang je niet “roert” in de vervuilde 
grond de waardes redelijk stabiel blijven. Graafwerkzaamheden laten meteen hogere 
waardes zien in dat gebied. De verontreiniging bevat ook etsende elementen 
(sulfaat). De boten waarmee de pyrietslakken destijds werden aangevoerd raakten 
hierdoor beschadigd. De vervuilde grond zal eerst over een grote oppervlakte 
gesaneerd moeten voor er sprake is van het overwegen van plaatsing van 
windturbines. De fundatie van de windturbines kan aangetast worden. Het risico op 
ongelukken om deze reden is niet meegenomen in de MER. 
Het Wob-verzoek is momenteel verder in behandeling bij de provincie Gelderland. 
Wij denken nu dat er ook een fabriekshal is gebouwd op een ondergrond van 
pyrietslakken. De vervuiling op die plaats ligt wel heel dicht bij de geplande locaties 
voor de windturbines. Het is belangrijk de informatie over de risico’s die de provincie 
kan aanleveren af te wachten voor welke vergunning dan ook toegewezen kan worden. 
Conclusie: 
De bouw van de windturbines op deze locatie, volgens de ter inzage liggende stukken, leidt tot een 
zeer ongewenste en riskante situatie. De kwaliteit van het grondwater komt ernstig in gevaar en er is 
een serieus risico voor uitspoeling naar het rivierwater. Ook aantasting van de fundering van de 
turbines moet voorkomen worden. Er dient dus een compleet saneringsplan te komen dat garandeert 
dat er geen vervuiling van grond- en rivierwater kan ontstaan en geen aantasting van de fundering.  
Deze risico’s dienen door de initiatiefnemers te worden weggenomen. 
 
11. Sterkte berekening van de fundering van de windturbine 



Bij de bestudering valt op, dat de sterkteberekening van de fundering voor een 240 meter hoge 
windturbine waar substantiële krachten op worden uitgeoefend, is onderbouwd en gevalideerd met 
een rapport van de TUV Nord van 21 april 2011 (principetekening en fundatie en palenplan bijlage 
ontwerpvergunning) waarbij de goedkeuring van de sterkteberekening van het fundament wordt 
afgegeven voor een windturbine van 2011.  
De bodemkwaliteit daar ter plaatse is zeer onzeker doordat de loop van de rivier in vroegere tijden 
regelmatig van positie is veranderd, daarnaast is het gebied gebruikt om vervuilde grond te dumpen. 
Het is dan ook zeer de vraag of de gronddruk voldoende is en of dit fundatieplan voldoet. Ook is uit 
niets gebleken dat er serieuze sonderingsonderzoeken of bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Ook is 
er geen schone grondverklaring. 
Het Windpark Caprice type windturbine is pas recent ontworpen, het is natuurlijk niet acceptabel om 
een plan en berekening te gebruiken van een totaal ander type windturbine (zeer waarschijnlijk veel 
lager). 
De veiligheid kan hier dus ernstig in het geding komen.  
 
Conclusie:  
Het gemis van actuele en relevante berekening en (grond)metingen is ook hier, gezien de veiligheid, 
niet acceptabel. Ook ontbreekt een schone grond verklaring. Voor er vergund kan worden dienen 
deze omissies hersteld te worden. 
 
 

 
12. Financiële compensatie voor omwonenden van Windpark Caprice   
De Raad van State heeft in 2018 de volgende definitie gegeven: omwonenden zijn alle mensen die 
binnen een straal van 10 x de tiphoogte van een windturbine wonen.  
(bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2018:616 ) 
Iedereen binnen een straal van 2400 meter hoort dus een vergoeding te krijgen. Het totaal geplande 
bedrag per jaar moet daarom drastisch verhoogd worden. Hier wordt geen kunstwerk gebouwd maar 
visueel sterk storende elementen, die geluidsoverlast (ook laagfrequent geluid) en slagschaduw 
produceren naast gevaren bij calamiteiten voor de omwonenden en recreanten. Het verlies aan 
woongenot ten gevolge van slagschaduw, negatieve visuele impact, geluidsoverlast en het 
ziekmakende laag frequente geluid dient gecompenseerd te worden. Het hiervoor gereserveerde 
budget (€35.000/jr) is verre van toereikend en de groep, die gepland is een vergoeding te ontvangen, 
veel te klein. Tot op heden wordt er uitgegaan van een vergoeding binnen een straal van 1000 meter, 
dit dient dus binnen een straal van 2400 meter te zijn. 
Een beperkt aantal omwonenden is een bescheiden vergoeding aangeboden, waarbij het bedrag 
lager wordt, naarmate er meer omwonenden in het effectgebied zitten. Dit is natuurlijk een 
omgekeerde gang van zaken. Niet het budget mag de vergoeding bepalen, maar de mate van overlast 
en het aantal omwonenden dienen het budget te bepalen. 
 
Daarnaast is er een waardedaling van de woningen. Onderzoeken hebben aangetoond dat, binnen 
die straal van 10 keer de tiphoogte, de gemiddelde waardedaling van woningen, ten gevolge van 
windturbines als die van Windpark Caprice rond de 5% is. Uiteraard dient ook deze waardedaling, 
planschade dus, gecompenseerd te worden. 
 
Met betrekking tot het budget is het nog steeds onduidelijk wat de hoogte is van het bedrag voor 
steenfabriek Caprice voor het in gebruik geven van de grond ten behoeve van de windturbines. Hun 
doelstelling is verduurzaming van de fabriek, niet het verdienen aan windturbines. De vergoeding aan 
Caprice dient gematigd, open en transparant te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Overzicht figuur van belanghebbenden: 

 
In deze figuur zijn de contouren aangegeven met betrekking tot de belanghebbenden. Binnen de grote 
cirkels vallen alle rechtmatig belanghebbenden (binnen straal van 2400 meter). De kleine cirkels 
(straal van 1000 meter) geven de omwonenden aan die volgens de stukken voor een minimale 
vergoeding in aanmerking komen. 
 
 
 
Het Gemeenschapsfonds kan worden gebruikt voor verbetering van ontsluiting, natuur, leefbaarheid 
en duurzaamheidsprojecten.  De regie hierover ligt in handen van de gemeente Lingewaard. Het dorp 
Loo is een van de drie getroffen dorpen, daarom dient een fair deel (ruim 1/3) van dit fonds 
beschikbaar te komen voor het dorp Loo en haar directe omgeving. De regie over dit deel ligt bij de 
gemeente Duiven in samenspraak met dorpsraad Loo.  
 
Conclusie: 
Het beschikbare budget voor compensatie is onacceptabel laag en dient substantieel verhoogd te 
worden om vergoedingen uit te keren in lijn met de daarvoor geldende regels. 
Alle omwonenden binnen een straal van 10 keer de tiphoogte hebben recht op compensatie. 
Daarnaast dient de vergoeding aan Caprice voor het gebruik van gronden transparant en gematigd te 
zijn. 
Het gemeenschapsfonds dient structureel ook ten goede te komen van Loo en haar directe omgeving. 
 
13. Juiste berekeningen en juiste normen 
Transparantie en juistheid van de berekeningen is noodzakelijk om tot goede besluitvorming te 
komen. Ook dienen de juiste berekenmethodes gebruikt te worden en dienen alle relevante invloeden 
meegenomen te worden. Cumulatieve berekeningen dus. 
Van groot belang is uiteraard welke normen er gehanteerd worden in de diverse berekeningen en 
beoordelingen. Het hoeft geen betoog dat de gehanteerde normen moeten horen bij de afmetingen 
van de turbines (masthoogte – tiphoogte).  



Dit ook conform een recente uitspraak hierover van het Europees Hof. De gehanteerde normen 
conform het Activiteitenbesluit voldoen hier niet aan. 
Conclusie: 
De hierboven gevraagde berekeningen en alle andere berekeningen dienen transparant te zijn en er 
dient duidelijk aangegeven te zijn welke normen gebruikt zijn, wat de oorsprong/basis is van deze 
normen en wat de toetsingscriteria zijn. 
 
Afsluitend: 
Op basis van voorgaande hopen en verwachten wij dat u het voornemen om uw instemming te 
verlenen aan het vergunnen van de bouw en de exploitatie van Windpark Caprice in heroverweging 
gaat nemen en deze vergunning niet gaat verlenen.  
Wij denken dat uitvoering van dit plan een onomkeerbare aantasting zal geven aan onze 
leefomgeving en dat het onze gezondheid en veiligheid zal gaan schaden. 
Daarnaast veroorzaakt het een onherstelbare schade aan de flora en fauna van ons fraaie en unieke 
Rijnstrangengebied en de Angerense en Doornenburgse polder.  
 
Een gebied waar we trots op mogen - en zuinig op moeten zijn. 
 
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dorpsraad Loo 
 
 
J. Rasing       R. Coret Hamann 
Voorzitter Dorpsraad Loo     Secretaris Dorpsraad Loo 
(Vereniging Dorpsbelangen Loo)   (Vereniging Dorpsbelangen Loo) 
 
Dorpsraad Loo onderschrijft de zienswijzen van Milieuvrienden Duiven.  
 
 
Bijlage: medeondertekenaars van deze zienswijzen. 


