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Persbericht

Windpark De Pals in Bladel, Noord-Brabant

Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport
De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor windpark De
Pals in Bladel te onderbouwen waarom een park op de gekozen plek effectief bijdraagt aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen van de gemeente. Verder
beveelt ze aan om meer alternatieven te onderzoeken.
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 Bladel - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project
Force Renewable Factory bv wil in de gemeente Bladel windpark De Pals bouwen. Het
windpark met naar verwachting 4 windturbines is gepland langs de A67, nabij de Belgische grens. Voor het nieuwe park moet een omgevingsvergunning worden verleend.
Voordat de gemeente hierover besluit, worden de milieugevolgen van het park onderzocht in een milieueffectrapport.
De gemeente Bladel heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste
inhoud van het rapport.
Het advies
De gemeente Bladel wil in 2025 duurzaam in haar eigen energiebehoefte voorzien.
Windenergie moet hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Het milieueffectrapport
moet laten zien waarom een windpark langs de A67 effectief bijdraagt aan dat doel.
Daarvoor is bijvoorbeeld globaal inzicht nodig in de ruimte die binnen de hele gemeente
beschikbaar is voor windturbines en in de voor- en nadelen die alternatieve vestigingsplaatsen hebben.
Ook moet duidelijk zijn in hoeverre een windpark langs de A67 in de toekomst kan worden uitgebreid. De Commissie vindt het belangrijk dat voor de beoogde vestigingsplaats
alternatieven met meer turbines en met turbines op andere posities worden onderzocht.
De analyse moet laten zien dat een toekomstbestendige keuze wordt gemaakt.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3272
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73.

