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Persbericht  

 
Advies Commissie m.e.r. over windpark Oostpolder bij de 

Eemshaven 

 

Milieueffectrapport volledig 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het windpark Oostpolder 

opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat het aangevulde rapport de milieueffecten nu 

volledig 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 

de provincie Groningen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Waddenwind B.V. wil ten zuiden van de Eemshaven, in de Oostpolder, 21 windturbines 

plaatsen met een totaal vermogen van ongeveer 85 MW. De provincie Groningen heeft 

het gebied eerder aangewezen als concentratiegebied voor grootschalige windenergie-

projecten. Voor de realisatie van het park hebben de initiatiefnemers een omgevings-

vergunning van de provincie nodig. Voordat de provincie deze vergunning verleent, zijn 

de milieueffecten van het windpark beschreven in een milieueffectrapport. Eerder con-

stateerde de Commissie dat het rapport de milieugevolgen nog niet volledig beschreef. 

Het rapport is daarop aangevuld. 

 

Voordat de provincie beslist over de vergunning, heeft ze de Commissie gevraagd de 

aanvulling bij het rapport te beoordelen. 

 

Het advies 

De provincie heeft aanvullend onderzoek laten uitvoeren naar de gezamenlijke effecten 

van de windparken in de Eemshaven en bij Delfzijl op de sterfte onder vogels en vleer-

muizen. Dat onderzoek maakt duidelijk dat significante gevolgen voor de onderzochte 

vogelsoorten kunnen worden uitgesloten. Bij vleermuizen zijn dergelijke gevolgen ook 

uit te sluiten mits de windturbines in een deel van het gebied worden stilgezet op het 

ogenblik dat de vleermuizen actief zijn.  

 

De provincie beschikt hiermee over alle informatie die essentieel is voor het volwaardig 

meewegen van de milieueffecten bij haar besluit over de vergunning voor windpark 

Oostpolder. 
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