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Persbericht 

Advies Commissie m.e.r. 

Onderbouw locatiekeuze in milieueffectrapport 

Windpark Bommelerwaard-A2 

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

Bommelerwaard-A2 goed aan te geven waarom deze locatie geschikt is voor 

windturbines. Onderzoek binnen de locatie niet alleen het oostelijke alternatief, 

maar verken ook de mogelijkheden in het westen.  

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 

provinciale staten van Gelderland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

Het plan 

De Vereniging Windpark Bommelerwaard-A2 wil een windpark realiseren en heeft daar-

voor een verzoek ingediend bij de provincie Gelderland. De provincie kijkt of de wind-

turbines ruimtelijk ingepast kunnen worden in het gebied. Voor de besluitvorming over 

het inpassingsplan en de vergunningen wordt een milieueffectrapport opgesteld. De 

provincie heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van 

het rapport. 

Het advies 

De keuze voor de locatie voor het windpark moet goed onderbouwd worden in het mili-

eueffectrapport. De locatie is namelijk eerder onderzocht voor de Windvisie (2009) van 

de provincie en scoorde toen ongunstig op veiligheid en leefomgeving. De mogelijkheid 

om maatregelen te nemen om deze effecten te voorkomen én het lokale draagvlak wa-

ren toen de reden om voor deze locatie te kiezen. Het milieueffectrapport moet duidelijk 

maken hoe de Bommelerwaard/A2 locatie nu scoort op deze punten.   

De locatie kent beperkingen, zo liggen er een gasleiding, de A2 en een treinspoor en 

staan er woningen. De windturbines mogen hier niet te dichtbij staan. De Commissie 

vindt dat de ruimte die er nog wel is, benut moet worden om een goede opstelling te 

maken. De Commissie adviseert daarom niet alleen de oostelijke locatie te onder-

zoeken, maar ook de mogelijkheden voor de plaatsing van de windturbines aan de 

westkant te onderzoeken.  
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