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Persbericht  

 
Nieuwe locaties voor windturbines in regio’s Rotterdam en 

Haaglanden 

 

Milieueffecten voldoende beschreven 

 

De Commissie m.e.r. heeft opnieuw het milieueffectrapport beoordeeld waarin de 

provincie voor de regio’s Rotterdam en Haaglanden onderzoekt waar nieuwe 

windturbines kunnen komen. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten nu vol-

doende beschrijft. 

 

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 

Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

In 2020 wil de provincie Zuid-Holland 735,5 megawatt aan windenergie produceren. 

Hiervoor zoekt ze nog nieuwe locaties die geschikt zijn voor windturbines. Ze heeft voor 

ongeveer 40 mogelijke locaties in de regio’s Rotterdam en Haaglanden onderzocht 

welke milieueffecten turbines er veroorzaken. Is een locatie geschikt of mogelijk ge-

schikt te maken dan wil de provincie ze opnemen in een herziene versie van haar Visie 

en Verordening Ruimte en Mobiliteit (VRM). Eerder constateerde de Commissie dat het 

milieueffectrapport de milieugevolgen nog niet volledig beschreef. Het rapport is daarop 

aangepast. 

 

Voordat de Provinciale Staten beslissen over de opname van de geselecteerde locaties 

in de VRM, hebben ze de Commissie gevraagd het rapport opnieuw te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport laat zien welke specifieke milieuproblemen bij iedere locatie aan de orde 

zijn en hoe ze kunnen worden opgelost. Voorbeelden van dergelijke problemen zijn 

geluidhinder voor omwonenden of verandering van het landschap. Voorbeelden van 

oplossingen zijn het afstand houden tot woningen en het stellen van eisen aan de tur-

bine-opstelling en aan de vormgeving van de turbines. 

 

Het rapport laat ook zien of er redenen zijn om te twijfelen aan de geschiktheid van 

bepaalde locaties voor windturbines en wat in een later stadium moet worden onder-

zocht om daarover zekerheid te krijgen. Zo is vaak slechts op hoofdlijnen aangegeven 

hoe omvangrijk de schade aan de natuur kan zijn en of die kan worden voorkomen. Het 

is daarom niet uitgesloten dat verschillende locaties na aanvullende onderzoek alsnog 

afvallen. 

 

De Commissie vindt dat er met het aangepaste rapport een goede basis ligt voor een 

besluit over het al of niet opnemen van de onderzochte vestigingslocaties voor windtur-

bines in de VRM. 
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