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Persbericht 

 
Milieueffectrapport Windpark Caprice nog niet 
compleet 
 
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor windpark Caprice in de 

gemeente Lingewaard beoordeeld. Zij adviseert het rapport op onderdelen aan te 

passen. Zo zijn in het rapport mogelijkheden om vleermuisslachtoffers terug te 

dringen niet onderzocht. De gemeente Lingewaard had de Commissie gevraagd 

het rapport te beoordelen.  

 

Caprice BV en Renewable Energy Factory willen twee windturbines plaatsen op het 

terrein van steenfabriek Caprice met een tiphoogte tussen de 195 en 240 meter. 

Rondom de locatie liggen het Natura 2000-gebied Rijntakken en het Nationaal Land-

schap de Gelderse Poort. Voordat de gemeente besluit over de omgevingsvergunning, 

zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

Het rapport geeft veel informatie over milieueffecten van de windturbines, maar op on-

derdelen is aanpassing nodig. Het windpark voldoet aan de vleermuisslachtoffersnorm 

maar veroorzaakt desondanks een relatief groot aantal vleermuisslachtoffers. Mogelijk-

heden om slachtoffers terug te dringen zijn echter niet onderzocht, waardoor de ge-

meente er geen rekening mee kan houden. Dit beperkt ook de natuurruimte voor toe-

komstige windparken. Nieuwe windparken dienen namelijk rekening te houden met 

vleermuisslachtoffers van al bestaande windparken.  

 

Ook voor stikstofuitstoot tijdens de bouw van de turbines en over de risico’s van de 

windturbines op de nabijgelegen rivierdijken en de toekomstige snelweg ViA15 is de 

informatie nog niet compleet. 

 

De Commissie adviseert daarom het rapport aan te passen en dan pas te besluiten over 

de turbines zodat met de nieuwe informatie nog rekening gehouden kan worden.  

 

----------------------------------------------------------- 

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

eueffectrapporten. 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 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard- besluit over het project. Zie ook 

www.commissiemer.nl. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3370
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