
17 december 2015                 Commissie voor de milieueffectrapportage 
 

Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3002 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73 
 

Persbericht  

 
Commissie m.e.r. vraagt nog wel aandacht voor natuurcompensatie 

 

Milieueffectrapport Windpark Binnenmaas bijna 

compleet 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om het milieueffectrapport voor windturbines 

langs de Oude Maas in Binnenmaas aan te vullen met informatie over natuurcom-

pensatie en met maatregelen om slachtoffers onder de ruige dwergvleermuis te 

voorkomen.  

 

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 

gemeente Binnenmaas - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

De gemeente Binnenmaas voert de provinciale windenergieopgave uit door een be-

stemmingsplan vast te stellen waarmee een windturbinepark met een vermogen van 

ongeveer 15 megawatt (MW) langs de Oude Maas mogelijk wordt. De gemeenteraad 

besluit binnenkort over het bestemmingsplan. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevol-

gen onderzocht in een milieueffectrapport. 

De gemeenteraad van Binnenmaas heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrap-

port te toetsen. 

 

Het advies 

De locatie voor de windturbines langs de Oude Maas is door de provincie Zuid-Holland 

al aangewezen. De Commissie gaat daarom niet in op de onderbouwing van de loca-

tiekeuze. 

 

Het milieueffectrapport beschrijft duidelijk de effecten van het windpark op de leefom-

geving en op de natuur. De effecten van de verschillende mogelijke opstellingen  van 

de turbines, zoals verschil in  hoogte, aantal en vermogen, zijn  goed inzichtelijk weer-

gegeven. Daaruit blijkt dat de effecten niet sterk van elkaar verschillen. Ook gaat het 

rapport in op de maatregelen om knelpunten voor geluid, slagschaduw en natuur op te 

lossen. 

 

Voor natuur ontbreekt in het rapport op twee punten relevante informatie. Met de plaat-

sing van de turbines moet het natuurverlies gebied gecompenseerd worden. Hoe wordt 

dit gedaan? Het ander punt is het risico op slachtoffers onder de lokale populatie ruige 

dwergvleermuizen. Hoe kan dit voorkomen worden? 

 

De gemeente heeft aangeven de natuurinformatie aan te vullen en deze door de Com-

missie te laten toetsen.  
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