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Persbericht 
 

Advies Commissie m.e.r. over het milieueffectrapport voor het Regio-
plan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland 
 
Risico’s windturbines voor vogels en vleermuizen 
nog onduidelijk 
 
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het Regioplan Windener-
gie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland beoordeeld. In het rapport ontbreekt nog in-
formatie, met name over de risico’s van het plan voor beschermde natuur (vleer-
muizen en vogels). De provincie heeft aangegeven het rapport te laten aanpassen. 
 
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 Provinciale Staten van Flevoland en de gemeenteraden van Zeewolde, Dronten en Lelystad - besluit over 
het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 
 
Het plan 
De provincie Flevoland wil met het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevo-
land meer ruimte voor windenergie creëren zodat er in 2020 1.390,5 MW windenergie 
in Flevoland aanwezig is en de landschappelijke kwaliteit verbeterd. Tegelijk worden 
ook 600 bestaande turbines vervangen. Voordat de Provinciale Staten en de gemeen-
teraden van Zeewolde, Dronten en Lelystad een besluit nemen over dit plan zijn de 
milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 
 
De Provinciale Staten en de gemeenteraden hebben de Commissie gevraagd het rap-
port te toetsen. 
 
Het advies 
Het rapport laat zien dat Flevoland grote mogelijkheden heeft voor windenergie. Uit het 
onderzoek blijkt dat een forse toename van de capaciteit mogelijk is. Het rapport be-
schrijft drie zinvolle alternatieven (landschap, natuur en energieopbrengst). In deze al-
ternatieven zijn de plaatsingszones voor windturbines op een andere manier over Fle-
voland verdeeld. 
 
De Commissie vindt het rapport nog onduidelijk over de risico’s voor beschermde vleer-
muis- en vogelsoorten (aanvaringsslachtoffers) en of deze te voorkomen zijn. Inzicht 
hierin is extra belangrijk bij ‘dubbeldraaien’. Dit is de situatie dat ‘oude’ te vervangen 
turbines en nieuwe turbines naast elkaar draaien. De Commissie vindt het belangrijk 
dat deze informatie nu al beschikbaar is, omdat deze de keuze en de begrenzing van 
de plaatsingszones voor windturbines in het Regioplan kan beïnvloeden. 
 
De Commissie adviseert de Provinciale Staten en de gemeenteraden daarom om het 
rapport te laten aanpassen. De provincie Flevoland neemt het advies over en vraagt de 
Commissie het aangepaste rapport straks opnieuw te toetsen. 

http://www.commissiemer.nl/advisering/lopendeadvisering/2826
http://www.commissiemer.nl/

