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Persbericht 

 
Advies Commissie m.e.r. voor Windpark Zeewolde 

 

Milieueffectrapport compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het Windpark Zeewolde 

beoordeeld. De Commissie ziet heel duidelijk dat het rapport tot belangrijke wij-

zigingen in het plan heeft geleid. De wijzigingen voorkomen vooral mogelijke ef-

fecten op het landschap en natuurwaarden. 

 

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 ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu – besluit over het project.  

Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De Ontwikkelvereniging Zeewolde, de gemeente Zeewolde, de provincie Flevoland en 

het ministerie van Economische Zaken willen een windpark realiseren in het deelgebied 

Zeewolde, zoals dat is opgenomen in het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk 

Flevoland. Hiervoor moet een Rijksinpassingsplan worden vastgesteld en omgevings-

vergunningen worden verleend.  

Voordat de ministers hierover besluiten worden de milieugevolgen onderzocht in een 

milieueffectrapport. De ministers hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te 

toetsen. 

 

Het advies 

Volgens de Commissie is het rapport overzichtelijk en is duidelijk te zien hoe het rapport 

tot wijzigingen in het plan heeft geleid.  

Eerder had de Commissie al een tussentijdse versie van het milieueffectrapport ge-

toetst. Toen adviseerde de Commissie om de voorkeursopstelling van de windturbines 

verder uit te werken, extra natuurinformatie toe te voegen en de  belangrijkste punten 

uit het rapport in de samenvatting op te nemen. Deze informatie is nu toegevoegd. 

Daarmee biedt het rapport voldoende informatie om een besluit over het windpark te 

nemen. 
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