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Persbericht

Energiepark Pottendijk in Emmen

Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport
De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor het energiepark
Pottendijk in Emmen alternatieven te onderzoeken met verschillende energieopbrengsten die de herkenbaarheid van het gebied kunnen verbeteren.
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 gemeenteraad van Emmen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
Eén van de grondeigenaren van Pottendijk wil, binnen de voorwaarden van de gemeente, op een deel van het gebied een windpark en zonneveld realiseren. Het plan
gaat uit van ongeveer 8 windturbines (32 MW) en een zonnepark van circa 34 hectare.
Voordat de gemeente Emmen besluit over het plan, worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Emmen heeft de Commissie m.e.r. gevraagd advies te geven over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.
Het advies
De notitie reikwijdte en detailniveau beschrijft dat het plan slechts een deel van de beoogde windenergieopgave (50,5 MW) van de gemeente Emmen kan verwezenlijken.
De gemeente wil inzetten om de doelstellingen voor Pottendijk te realiseren en wil
daarom dat het milieueffectrapport de (milieu)consequenties voor de volledige opgave
in beeld brengt. De Commissie adviseert om zowel alternatieven te ontwikkelen die
aansluiten op het voorliggend initiatief als op de verdere ontwikkeling tot 50,5 MW. Hiermee komt de bandbreedte van wat mogelijk en wenselijk is in het milieueffectrapport
goed in beeld.
Pottendijk is een locatie waar naast agrarische activiteiten ook verschillende lawaaisporten zoals motorcross en kleiduifschieten mogelijk zijn. Met het windpark en de zonneakker neemt de verscheidenheid aan functies in het gebied toe. Om verrommeling
van het landschap tegen te gaan adviseert de Commissie om de windturbines en het
zonnepark zorgvuldig in te passen en te positioneren ten opzichte van bestaande functies.
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