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Persbericht 

 
 

Advies van de Commissie m.e.r. 

 

Milieueffecten uitbreiding Windpark Delfzijl Zuid  

goed in beeld 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de uitbreiding van het 

windpark Delfzijl Zuid met 16 windturbines beoordeeld. Zij vindt dat het rapport 

de milieueffecten voldoende beschrijft. 

 

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 

de gemeenteraad van Delfzijl en de provincie Groningen - besluit over het project. Zie ook www.commissie-

mer.nl. 

 

Het project 

Een koepel van bedrijven wil het bestaande windpark Delfzijl Zuid uitbreiden met 16 

windturbines. Het project past in het door de provincie Groningen aangewezen concen-

tratiegebied voor grootschalige windenergie. De uitbreiding is gepland in het zuidelijke 

deel van dit gebied. Het project is gestart in 2012 en, na een periode van stillegging, 

weer opgestart in januari 2017.   

Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning is een 

milieueffectrapport  opgesteld. De provincie en gemeente hebben de Commissie m.e.r. 

gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

In het milieueffectrapport zijn de effecten van verschillende opstellingsmogelijkheden 

van de windturbines onderzocht en daarbij ook het verschil in hoogte en rotordiameter. 

De opstellingen tonen verschillen in de effecten op het vlak van landschap, geluid en 

energieopbrengst. De effecten op natuur verschillen niet veel. Eén variant heeft meer 

negatieve effecten op rust, zichtbaarheid en openheid.  

De Commissie beveelt aan een voorwaarde in de vergunning op te nemen over het 

voorkomen van lichthinder. 

Volgens de Commissie is voldoende milieu-informatie aanwezig om het milieubelang 

volwaardig mee te laten wegen in de besluiten over het bestemmingsplan en de omge-

vingsvergunning. 
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