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Provinciale Staten van Gelderland 
 
Gezien de Statenbrief van het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 28 januari 2020 
over de verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van het windpark De Groene Delta; 
 
Gelet op artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.5 van het Besluit 
omgevingsrecht; 
 
Besluiten 

1. Te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen de bouw en exploitatie van twee 
windturbines, inclusief bijbehorende voorzieningen (windpark De Groene Delta), op de 
locatie kadastraal bekend gemeente Nijmegen, sectie G, nummer 1240, plaatselijk bekend 
Hollandiaweg 11 te Nijmegen. 

2. Te bepalen dat aan de omgevingsvergunning voor de activiteit het gebruiken van gronden 
of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo) de 
volgende voorschriften dienen te zijn verbonden: 

 
Afmetingen en uiterlijk  

• De minimale ashoogte van de windturbines bedraagt 90 meter. 
• De maximale ashoogte van de windturbines bedraagt 112 meter.  
• De minimale rotordiameter van de windturbines bedraagt 120 meter.  
• De maximale rotordiameter van de windturbines bedraagt 132 meter.  
• De maximale tiphoogte van de windturbines bedraagt 172 meter.  
• De afmetingen (rotordiameter en ashoogte) van de twee windturbines in het 

windturbinepark, alsmede de uiterlijke verschijningsvorm van de windturbines 
(waaronder de gondels), zijn gelijk.  

• De draairichting van de windturbines is gelijk.  
• De windturbines hebben drie rotorbladen.  
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Veiligheid  
• De afstand tussen de windturbines en het bedieningsgebouw noordwestelijk 

gelegen op het 150kV onderstation van TenneT aan de Winselingseweg te 
Nijmegen mag niet kleiner zijn dan de tiphoogte van de te realiseren windturbine 
of, indien de werpafstand bij nominaal toerental groter is dan de tiphoogte, de 
werpafstand bij nominaal toerental van die betreffende windturbine. Na selectie 
van de te realiseren windturbine maar voor aanvang van de bouw van de 
windturbines dient ENGIE voor de geselecteerde windturbine aan te tonen dat de 
in de vorige zin gedefinieerde afstand is gerespecteerd.  

• De oostelijke windturbine dient te worden stilgezet indien en zolang het binnen de 
inrichting gelegen mobiele LNG-bunkerstation op Hollandiaweg 11 te Nijmegen in 
gebruik is.  

• De windturbines moeten zijn uitgerust met een ijsdetectiesysteem.  
• Het windturbinepark beschikt over obstakelverlichting, tenzij de 

luchtvaartveiligheid op andere wijze aantoonbaar, en met instemming van de 
Inspectie Leefomgeving en Transport, geborgd kan worden.  

 
Archeologie 
Het is niet toegestaan bodemingrepen uit te voeren met een gezamenlijke oppervlakte van 
meer dan 2500 m² en dieper dan 0,30 meter onder het maaiveld, tenzij op basis van 
(eerder) archeologisch onderzoek of anderszins is aangetoond dat op de locatie geen 
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. Er mag niet eerder met de bodemingrepen 
worden gestart dan nadat het bevoegd gezag goedkeuring heeft afgegeven.  
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