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Persbericht

Windpark Oude Mol in Strijen, Zuid-Holland

Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport
De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor windpark Oude
Mol in Strijen één extra alternatief te onderzoeken naast de alternatieven die de
initiatiefnemer heeft voorgesteld. Het gaat om een alternatief voorgesteld door de
omwonenden, waarmee de hinder kan worden ingeperkt.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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 gemeente Strijen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project
Windpark Oude Mol BV wil in de Mariapolder in de gemeente Strijen vier of vijf turbines
plaatsen van elk ongeveer 4 MW. De windturbines van 0,8 MW die er nu staan, worden
dan verwijderd. Voor het nieuwe park moet het bestemmingsplan worden aangepast en
moeten vergunningen worden verleend. Voordat de gemeente hierover besluit, worden
de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
De gemeenteraad van Strijen heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de
gewenste inhoud van het rapport.
Het advies
Een milieueffectrapport moet de milieu-informatie bevatten waarmee verschillende belangen tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Bij een windpark zijn dat bijvoorbeeld
het beperken van de geluidhinder, de inpassing in het landschap en de optimalisatie
van de energieopbrengst.
De Commissie adviseert om de alternatieven waarvan de initiatiefnemer de milieugevolgen wil onderzoeken, aan te vullen met één extra alternatief. Dat alternatief is door
de omwonenden voorgesteld. Daarbij worden de turbines niet in een lijn maar in een
vierkant opgesteld. Het maakt inzichtelijk in hoeverre de hinder in Strijensas kan worden
ingeperkt. De Commissie is van oordeel dat hiermee de variatie aan mogelijkheden
vollediger wordt verkend, wat de belangenafweging ten goede komt.
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Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3270
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73.

