12 november 2014

Commissie voor de milieueffectrapportage

Persbericht: Structuurvisie wind op land Noord-Holland
Milieueffecten herstructurering wind op land goed
beschreven
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Structuurvisie Herstructurering wind op land Noord-Holland beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de
milieueffecten goed beschrijft.
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 Provinciale Staten van Noord-Holland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De provincie Noord-Holland wil de bestaande windturbines in de provincie herstructureren (verouderde en solitaire windturbines vervangen door nieuwe). Tegelijkertijd heeft
de provincie met het Rijk afspraken gemaakt om meer windenergie op land op te wekken (in 2020 in totaal 685,5 MW). De provincie gaat daarom in een structuurvisie plaatsingsgebieden en spelregels (bijvoorbeeld voor landschap) voor windturbines vastleggen. De milieugevolgen hiervan zijn in een milieueffectrapport onderzocht.
De Provinciale Staten hebben de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.
Het advies
Het milieueffectrapport is goed leesbaar en toegankelijk. De Commissie vindt dat op
heldere wijze - via een stappenplan - drie alternatieven zijn ontwikkeld met de invalshoeken leefomgeving, landschap en maximale energieopbrengst. Hieruit is een voorkeursalternatief gekozen. De Commissie vindt dat in het rapport op een goede manier
met kaartmateriaal is omgegaan waardoor de alternatieven overzichtelijk en begrijpelijk
zijn. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft.
Uit het rapport blijkt dat bij de vervolgbesluitvorming over concrete windparken nog specifiek aandacht nodig is voor bestaande en geplande woningen in de plaatsingsgebieden. Deze kunnen de beschikbare plaatsingsruimte voor windturbines namelijk nog beperken. De Commissie adviseert bij vervolgbesluitvorming ook te kijken naar cumulatieve geluidsbelasting door meerdere windturbines en naar mogelijke effecten op vogels
en vleermuizen, bijvoorbeeld in de gebieden IJsselmeer en Zwanenwater & Pettermerduinen (Natura 2000).

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2955
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030–234 76 66 of 06–55794773.

