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Locatiekeuze windparken Kapelle vraagt meer onderbouwing
De milieueffecten van drie windparken in de gemeente Kapelle zijn goed in beeld.
De keuze van de windparken binnen de concentratielocatie vraagt om nadere onderbouwing. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport. De gemeente Kapelle heeft de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.
De gemeente Kapelle wil meer windenergie gaan opwekken met drie windparken. De
huidige 12 turbines in Willem-Annapolder en Kapelle-Schore worden vervangen door
zes grotere windturbines en bij Landmanslust komen twee nieuwe turbines. Met de drie
windparken draagt Kapelle bij aan de energiedoelstelling van de provincie Zeeland, die
concentratielocaties heeft aangewezen voor windenergie. Voordat de gemeenteraad
besluit over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, zijn de milieugevolgen
onderzocht in een milieueffectrapport.
Het milieueffectrapport beschrijft gedetailleerd de milieueffecten van de drie windparken. Het rapport maakt echter nog niet duidelijk of het de beste locaties zijn bij Kapelle.
Zo is niet beschreven of andere plekken binnen de concentratielocatie ook geschikt zijn
voor windturbines en kunnen bijdragen aan de provinciale doelstelling.
De Commissie adviseert in een aanvulling op het rapport te onderbouwen welke keuzes
tot de drie locaties hebben geleid. De aanvulling moet laten zien hoe groot het zoekgebied voor windenergie is, welke delen geschikt zijn voor windturbines en hoeveel windenergie de gemeente precies wil opwekken. Op die manier komen de meest optimale
locaties in beeld, zegt de Commissie. De gemeente heeft laten weten op korte termijn
een aanvulling op het rapport op te stellen.

----------------------------------------------------------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 Kapelle - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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