Enquête windpark Caprice
transparante
onderbouwing,
lokale normen
ter inzage
leggen?

samenvattend

nee

ja

Duurzame energie is belangrijk. VVD
Lingewaard is terughoudend met plaatsen van
windmolens. En anders alleen met voldoende
draagvlak en inpassing in het landschap.

nee

nee

ja, openheid is
noodzakelijk

locatie Caprice is te dicht bij woningen en
ongeschikt ivm de natuurwaarden, dus
uitgesproken tegen.

zorgvuldige afweging

nee, proces was
onduidelijk

nee, uniformiteit
op landelijk
niveau geeft
duidelijkheid

ja, openheid is
noodzakelijk

alleen vergunnen op basis van landelijke
normen.

economisch gewin
niet het primaat

betrokkenen zijn prima
geïnformeerd over de
procedure, de
inhoudelijke
communicatie komt
later

ja, uitgaan van
het niet meer
geldige
Activiteitenbesluit
en dan iets
strenger

normen en
metingen
openbaar
maken, geen
ter inzage
legging nodig

Vooralsnog geen probleem om windturbines
van 195 meter hoog te plaatsen bij Caprice. De
continue hinder voor mensen in omliggende
woningen/dorpen afkopen. De lokale normen
die gebaseerd worden op afgekeurde normen
uit het Activiteitenbesluit hoeven niet ter inzage
gelegd te worden voordat er over de
vergunning gestemd wordt.

inpassing N2000

advies commissie
omgevingskwaliteit
Lingewaard
volgen?

economie boven
gezondheid?

burgerparticipatie/communicatie voldoende?

VVD

nee, hinder wel.
terughoudend met te
hoge windturbines

De turbines
hebben
weinig
impact op
Natura2000

De turbines
moeten in de
omgeving passen.
Liever geen
turbines en anders
maar beperkt
aantal.

gezondheid komt
eerst. ergens is een
kantelpunt, dan kan
economie
belangrijker zijn dan
hinder.

communicatie en
afstemming is altijd
belangrijk. Met de
initiatiefnemers,
gemeente en
omwonenden

SP

nee, afstand tot
woningen minstens 10
x masthoogte

locatie is
ongeschikt

belangrijk

nee

LBL

koesteren dit
nee en niet
mooie
afkoopbaar.
gebied, maar
Deskundigenrapporten
opoffering
hiervoor noodzaak
moet soms

Politieke
partij

CDA

10% gezondheidsproblemen is
acceptabel?

nee, wel is hinder
aanvaardbaar en
afkoopbaar

te besluiten
door
provincie

weegt zwaar en
wordt niet terzijde
geschoven

is één van vele
adviezen - hoogte
195 meter
acceptabel

lokale normen
ontwikkelen?

GroenLinks

B06

lingewaard.NU

nee, medisch
onderzoek en
(Europese)
afstandsnorm
noodzakelijk

nee, afstand tot
woningen minstens 10
x tiphoogte

nee, op basis van
normen en daarbij
ervan uitgaande dat
hierdoor geen
negatieve
gezondheidsschade
optreed

locatie
geschikt,
maar wel
met lagere
tiphoogte

locatie
ongeschikt

belangrijke
voorwaarde

belangrijk

Locatie
ongeschikt

belangrijk

uiteraard

belangrijk, maar
een windmolen zul
je altijd zien

D66

gezondheid wegen we
altijd af

PvdA

ja, windturbine is
niet
beter dan andere nietbelangrijk, is
schone vormen van
een afweging
energieopwekking

minder belangrijk,
is een afweging

nee, overlast
voorkomen, daarom
lagere tiphoogte

onvoldoende, te veel
gestuurd door de
initiatiefnemers

is erg complex,
zeer kritisch
volgen en
aansluiten bij
landelijke normen

zeker niet

communicatie is slecht
zowel naar burgers als
naar raad

nee, te complex.
Wachten op
landelijke normen

zeker niet

voor verbetering
vatbaar

nee

er is veel misgegaan.
Gaan er scherp op
toezien

ja, is een afweging

heldere,
transparante
en
verifieerbare
afweging
essentieel

Participatie en communicatie zwaar
onvoldoende geweest dus begrijpelijk geen
draagvlak behaald. Eigen normstelling erg
complex, tiphoogte moet lager.

ja,
transparantie
nodig

Landelijke RES doelstelling 2030 mbt
windenergie is al gehaald. Natuurwaarden en
volksgezondheid staan voorop. De 8
windturbines op onze gemeentegrens zijn
genoeg, geen extra windturbines.

ja, de ter
nee, te complex
inzage legging
en te riskant.
moet een zo
Wachten op
compleet
landelijke normen mogelijk beeld
geven

De locatie bij Caprice is ongeschikt voor een
windmolenpark. Bovendien dienen er eerst
landelijke wetenschappelijk goed onderbouwde
normen te komen.

kan helpen, maar
mogen nooit
minder streng zijn
dan de landelijke
normen

op basis van de huidige stand van zaken zal D66
zeer waarschijnlijk instemmen met
windturbines bij Caprice

ja, altijd
openbaar

ja, alle
beschikbare en
nee, gemeente had de
ja, kunnen we zelf
relevante
verantwoording moeten
beter en sneller
gegevens
nemen
openbaar
maken

afweging van alle aspecten blijft belangrijk,
maar windenergie is nodig ook in Lingewaard

Lijst Frans
Schut
Gin gezeur we
gaon d'r veur

afstand Caprice tot
woningen
onacceptabel klein

nee

Windturbines
advies mag niet
horen op zee genegeerd worden

Locatie
absoluut
ongeschikt

adviezen
gebruiken, dus
belangrijk

nee, financieel gewin
gaat niet voor
gezondheid

nee

nee. Niet alleen info,
maar ook participatie

nee

ja, normstelling Caprice locatie te dicht bij woningen en advies
nee, belangrijk is
moet altijd
commissie omgevingskwaliteit mag niet
100%
controleerbaar genegeerd. Omzeilen van gezonde leefwereld is
onafhankelijkheid
zijn
laakbaar

nee,
schoenmaker blijf
bij je leest!

ja

Sterk punt van Lingewaard is de unieke ligging
en het prachtige rivierenlandschap. Dat moeten
we koesteren en heeft ook economische
waarde. Gin gezeur, de reuzeturbines gaon
niet deur!

