23 februari 2016

Persbericht
Advies Commissie m.e.r. voor inhoud van milieueffectrapport voor
windturbines in stadsregio Rotterdam, Nootdorp, Delft en Westland

Onderzoek milieueffecten
locaties windturbines

van

gecombineerde

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de locatiekeuze
voor windturbines in de stadsregio Rotterdam en in Nootdorp, Delft en het Westland niet alleen de milieueffecten van afzonderlijke locaties te onderzoeken, maar
ook de milieueffecten van combinaties van locaties.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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
de Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
Eind 2020 wil de provincie Zuid Holland 735,5 megawatt aan windenergie produceren.
Hiervoor zoekt de provincie locaties. Op dit moment zijn er 43 potentiele locaties in de
regio Rotterdam en 3 in Nootdorp, Delft en het Westland. De geselecteerde locaties
worden uiteindelijk opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit en in de verordening
Ruimte van de provincie. Voordat de Provinciale Staten beslissen over de locatiekeuzes
worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
De provincie heeft de Commissie advies gevraagd over de gewenste inhoud van het
milieueffectrapport.
Het advies
De provincie heeft een stappenplan gemaakt om de milieueffecten van windturbines per
locatie te onderzoeken en locaties te selecteren. De Commissie vindt dit een goede
basis voor het milieueffectrapport.
De Commissie vindt het belangrijk dat het rapport niet alleen de milieueffecten van
windturbines op de afzonderlijke locaties beschrijft, maar ook de effecten die combinaties van locaties hebben. Sommige combinaties hebben bijvoorbeeld voordelen voor
het landschap (ruimte voor een goed landschappelijk ontwerp) en andere combinaties
geven samen mogelijk teveel hinder (geluid, slagschaduw) of natuurschade (vogelslachtoffers).
In haar advies adviseert de Commissie daarom in het rapport een samenhangende milieubeoordeling van de locaties op te nemen, zodat voor- en nadelen van combinaties
tijdig in beeld zijn. De provincie kan hier bij de locatiekeuze dan desgewenst rekening
mee houden.
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