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aan:  college van burgemeester en wethouders gemeente Lingewaard 

 

 

Houten, 19 januari 2018 

 

Betreft: Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark A15-Lingewaard (NRD) 

 

Geachte heer Peren, 

 

In navolging van ons overleg d.d. 17 januari 2018, sturen wij u hierbij de Concept Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau Windpark A15-Lingewaard (NRD). Deze NRD schetst de kaders waarbinnen de noodzakelijke en 

wettelijk verplichte onderzoeken ten behoeve van het windpark plaats moeten vinden. Na een inzagetermijn 

van 6 weken en delegatie van Provincie Gelderland, is het vaststellen van de NRD is een bevoegdheid van het 

college van burgemeester en wethouders.  

Wij begrepen dat de gemeenteraad voortvarend werk wil maken van de duurzame initiatieven in de gemeente. 

Voor ons geldt dat hoe eerder we het proces kunnen starten, hoe meer zekerheid er bestaat over financierbare 

participatiemogelijkheden. De noodzakelijke SDE-subsidie gaat namelijk ieder jaar naar beneden. Wij streven 

ernaar om in het eerste kwartaal van 2019 de SDE-subsidie aan te vragen. Dat kan na ontvangst van de 

herroepelijke omgevingsvergunning. 

We kiezen voor een procedure waarbij de gemeente maximaal invloed kan uitoefenen (met verschillende 

beslismomenten voor het college en de gemeenteraad van gemeente Lingewaard). Tijdens ons gesprek waren 

we het er over eens dat als we aan de gang gaan, we dit op een efficiënte manier moeten doen. Daarom is de 

volgende planning opgesteld.   

 

Zoals besproken, horen wij aanstaande maandag graag of het college deze concept NRD komende week kan 

beoordelen. Zodoende kan de NRD in de week van 29 januari 2018 ter inzage gelegd worden. Dan kunnen wij 

tijdig beginnen met de MER-onderzoeken.  

  



  
 
Windpark A15-Lingewaard bv 
Adres: Heidetuin 57, 3994 PD Houten 
Email: ruben.berendts@bluebearenergy.com 
Website: www.windparkA15lingewaard.nl 
Telefoonnummer: +31 6 411 933 06 

 
 

2 | 2  

 
 
 

 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

 

 

 

ir Brendan Williams     drs ing Ruben Berendts 

Windpark A15-Lingewaard bv    Windpark A15-Lingewaard bv   
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1: Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark A15-Lingewaard (NRD) 


