
8 december 2016 
 
 

 

Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3089  
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht  

 
Advies Commissie m.e.r. over Windpark Zeewolde 

 

Tussentijds advies milieueffectrapport 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor Windpark Zee-

wolde te onderzoeken hoe zij beschermde natuur in Flevoland gaat compenseren. 

 

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 ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu - besluit over het project. Zie ook www.com-

missiemer.nl .   

 

Het plan  

De Ontwikkelvereniging Zeewolde, de gemeente Zeewolde, de provincie Flevoland en 

het ministerie van Economische Zaken willen een windpark realiseren in het deelgebied 

Zeewolde, zoals dat is opgenomen in het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk 

Flevoland. Hiervoor moet een Rijksinpassingsplan worden vastgesteld en omgevings-

vergunningen worden verleend.  

Voordat de ministers hierover besluiten worden de milieugevolgen onderzocht in een 

milieueffectrapport. De ministers hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport 

tussentijds te toetsen. 

 

Het advies 

Volgens de Commissie is het tussentijdse milieueffectrapport zeer overzichtelijk, al 

geeft de samenvatting niet de belangrijkste informatie uit het hoofdrapport weer. Het 

rapport bevat voldoende milieu-informatie om een besluit te kunnen nemen. Zij advi-

seert de voorkeursopstelling (98 windturbines van gemiddelde afmeting binnen de zo-

nes van het Regioplan) in het definitieve rapport verder uit te werken.  

De Commissie constateert dat de strook windturbines langs de A6, die negatieve ge-

volgen voor de Oostvaardersplassen kan hebben, is vervallen. Het windpark gaat 0,4 

hectare natuur in beslag nemen. Deze natuur moet gecompenseerd worden. Het rap-

port geeft nog niet aan waar die compensatie beschikbaar is. 
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