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Persbericht milieueffectrapport structuurvisie windenergie Emmen 

 
Natuurinformatie nog niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de structuurvisie wind-

energie Emmen beoordeeld. Zij vindt het rapport helder gestructureerd. Op basis 

van de nu beschikbare informatie zijn veel van de genoemde locaties niet haal-

baar vanwege sterk negatieve effecten op natuur. De Commissie adviseert 

daarom de natuurinformatie in het rapport aan te vullen en pas daarna te beslui-

ten. 

 

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

 

Het plan 

De gemeente Emmen herziet haar windenergiebeleid. Hiervoor stelt zij een structuurvi-

sie op die de vraag beantwoordt op welke manier 95,5 megawatt aan windenergie een 

plaats krijgt in Emmen. Voordat de gemeenteraad van Emmen hierover een besluit 

neemt, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De gemeenteraad heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport beschrijft duidelijk de mogelijkheden voor windenergie in Emmen en de mi-

lieueffecten daarvan. Emmen heeft in het rapport ‘bovenwettelijke’ eisen verwerkt, zoals 

een minimumafstand van de turbines tot lintbebouwing en dorpen van 1.100 meter. 

Hierdoor ligt op de meeste plaatsen de geluidbelasting ruim onder wettelijke normen. 

De Commissie vindt het rapport helder gestructureerd. 

 

Het rapport laat zien dat alle onderzochte alternatieven negatieve effecten hebben op 

vogelsoorten uit het natuurgebied Bargerveen (Natura 2000), bijvoorbeeld de Kleine 

zwaan en de Toendrarietgans. Op basis van de nu beschikbare informatie zijn alleen 

alternatieven waar de locatie Pottendijk deel van uitmaakt haalbaar. Alternatieven die 

uitsluitend uit andere locaties bestaan hebben sterk negatieve effecten op natuur. Om 

deze alternatieven alsnog te kunnen overwegen is méér zekerheid nodig. De Commis-

sie adviseert daarom de natuurinformatie in het rapport aan te vullen en pas daarna te 

besluiten. De gemeente heeft aangegeven dit advies over te nemen. 
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