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Persbericht: Windpark De Veenwieken  

 
 

Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport  

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor het windpark 

De Veenwieken te kijken of er met geringe extra milieueffecten meer turbines ge-

plaatst kunnen worden. 

 

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 gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel - besluiten over het project. Zie ook www.commissie-

mer.nl 

 

Het project 

De gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel willen binnen het provinciale zoek-

gebied voor windenergie ten zuiden van Dedemsvaart een windpark mogelijk maken. 

Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast en een inpassingsplan worden 

vastgesteld.  

Voor een specifieke locatie binnen het zoekgebied heeft zich een particuliere initiatief-

nemer gemeld die onder de naam De Veenwieken een windpark wil realiseren. Daar-

voor is een omgevingsvergunning vereist.  

 

Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan, het inpassingsplan en de omge-

vingsvergunning wordt een milieueffectrapport opgesteld. De gemeente Hardenberg en 

de provincie Overijssel hebben een notitie reikwijdte en detailniveau opgesteld over de 

inhoud van het milieueffectrapport en de Commissie hierover om advies gevraagd. 

 

Het advies 

Volgens de Commissie is het mogelijk meer windturbines te plaatsen dan nu is beschre-

ven in de notitie reikwijdte en detailniveau, zonder dat de effecten op het milieu sterk 

toenemen. Zij adviseert daarom voor zowel De Veenwieken als het hele zoekgebied 

alternatieven te onderzoeken gericht op maximale energieopbrengst. Ook adviseert de 

Commissie om met oog voor het landschap te kijken naar de verschillende opstellings-

mogelijkheden van de windturbines.   
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