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Persbericht 

 
Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport 

Windplan Blauw 

 

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

Blauw in de gemeenten Dronten en Lelystad onderscheid te maken in de milieu-

effecten in de aanlegfase, de gebruiksfase én de ‘dubbeldraaifase’ waarin de 

nieuwe en de te saneren turbines nog gelijktijdig kunnen draaien. 

 

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 

Windvereniging 'SwifterwinT' en Nuon Wind Development willen een windpark van circa 

200 – 300 megawatt realiseren in de omgeving van Swifterbant in de gemeenten Dron-

ten en Lelystad. Hiervoor moet een Rijksinpassingsplan worden vastgesteld en omge-

vingsvergunningen worden verleend. Voordat de ministers van Economische Zaken en 

van Infrastructuur en Milieu hierover besluiten, worden de milieugevolgen onderzocht 

in een milieueffectrapport. 

 

De ministers hebben de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van 

het rapport.  

 

Het advies 

De Commissie adviseert om de milieueffecten van het project helder in beeld te brengen 

in zowel de aanlegfase, gebruiksfase als de ‘dubbeldraaifase’ waarin de nieuwe en de 

te saneren turbines nog gelijktijdig kunnen draaien. Reden hiervan is dat de milieuef-

fecten van het plan (bijvoorbeeld effecten op het landschap en aantallen vogelslachtof-

fers) de komende jaren per fase sterk kunnen verschillen. 

 

De locatie van het Windplan Blauw is bepaald met het Regioplan van de provincie. Als 

gekozen wordt om windturbines ook buiten de zones van dit Regioplan te plaatsen, dan 

adviseert de Commissie om in het milieueffectrapport deze keuze en de milieueffecten 

daarvan goed te onderbouwen. 
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