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Persbericht: windturbines gemeente Binnenmaas 

 
Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport 

Windmolenlocatie Oude Maas 

 

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

catie Oude Maas in de gemeente Binnenmaas de effecten op leefomgeving en 

beschermde natuur goed te beschrijven. 

 

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

 

Het plan 

De gemeente Binnenmaas voert de provinciale windopgave in haar gemeente uit door 

een bestemmingsplan vast te stellen waarmee een windturbinepark met een vermogen 

van ongeveer 15 megawatt (MW) langs de Oude Maas mogelijk gaat worden. De ge-

meenteraad besluit binnenkort over het bestemmingsplan. Voorafgaand hieraan wor-

den de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

De gemeenteraad van Binnenmaas heeft de Commissie om advies gevraagd over de 

gewenste inhoud van het rapport. 

 

Het advies 

De provincie Zuid-Holland heeft locatie Oude Maas al aangewezen als locatie voor 

windenergie. Daarom adviseert de Commissie in dit rapport geen locatiealternatieven 

voor de locatie Oude Maas meer te bekijken.  

 

De Commissie adviseert in het rapport ook inrichtings- en opstelvarianten met hogere 

of grotere turbines te beschrijven waardoor meer energie opgewekt wordt. Met minder 

turbines kan wellicht het doel ook gehaald worden, dan ontstaat ruimte om negatieve 

effecten op leefomgeving en natuur te verminderen.  

 

Een goede vergelijking van de effecten van deze varianten op de leefomgeving (geluid, 

veiligheid, landschap) en op de (beschermde) natuur is belangrijk. De gemeenteraad 

kan deze vergelijking straks gebruiken bij keuzes in het bestemmingsplan. 
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