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Persbericht 

 
Bestemmingsplan Windpark Oude Maas te Binnenmaas 

 

Vleermuisslachtoffers vragen nog aandacht 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan 

windpark Oude Maas in de gemeente Binnenmaas beoordeeld. De Commissie ad-

viseert de gemeente te wachten met het besluit over het plan totdat duidelijk is 

hoe met een stilstandvoorziening teveel slachtoffers onder de Ruige dwergvleer-

muis voorkomen worden en totdat het natuurcompensatieplan duidelijk is. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. 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 Binnenmaas - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De gemeente Binnenmaas wil het windturbinepark van Eneco en Renewable Energy 

Factory langs de Oude Maas mogelijk maken. Hiervoor moet het bestemmingsplan wor-

den aangepast. Voordat de gemeenteraad hierover besluit zijn de milieugevolgen on-

derzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft het rapport laten aanpassen 

omdat de Commissie eerder constateerde dat informatie over natuur ontbrak. 

 

De gemeente heeft de Commissie nu gevraagd na te gaan of het rapport de effecten 

beschrijft van het windpark zoals opgenomen in het bestemmingsplan. 

 

Het advies 

De Commissie vindt dat het rapport de effecten van het windpark, zoals opgenomen in 

het bestemmingsplan, goed beschrijft. Het rapport geeft goed aan met welke maatre-

gelen de knelpunten voor geluidhinder, slagschaduw en aantasting van natuur zijn op 

te lossen. Eén uitzondering hierop is een stilstandvoorziening voor de Ruige dwerg-

vleermuis. Het aangepaste rapport geeft aan dat deze voorziening nodig is om teveel 

vleermuisslachtoffers te voorkomen. Nog onduidelijk is wanneer en hoe lang de turbines 

stilgezet moeten worden. Door het project gaat ook natuurgebied langs de Oude Maas 

verloren. Het natuurcompensatieplan hiervoor is echter nog niet af, de gemeente werkt 

daar nog aan. 

 

De Commissie adviseert de gemeente te wachten met het besluit over het bestem-

mingsplan totdat de stilstandvoorziening voor de Ruige dwergvleermuis en het natuur-

compensatieplan duidelijk zijn. 
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