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Persbericht 

 
Advies Commissie m.e.r. over inhoud milieueffect-

rapport windpark Geefsweer 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor het windpark 

Geefsweer in Delfzijl te onderzoeken op welke wijze de windturbines het beste 

binnen het gebied opgesteld kunnen worden. Hiervoor is een vergelijking nodig 

van de effecten van de verschillende turbine-opstellingen op de leefomgeving, 

het landschap, de natuur en de energieopbrengst. 

 

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

 

Het project 

De provincie Groningen en Millenergy VOF willen windpark Geefsweer van ongeveer 

51 megawatt in de gemeente Delfzijl realiseren. De provincie coördineert de besluiten 

over het inpassingsplan en over de benodigde vergunningen voor het park. Vooraf-

gaand hieraan worden de milieugevolgen van het park onderzocht in een milieueffect-

rapport. 

 

De provincie heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud 

van het milieueffectrapport. 

 

Het advies 

De Commissie adviseert om in het rapport een overzicht te geven van mogelijke opstel-

lingen van turbines binnen het plangebied. Bijvoorbeeld, ten westen van het gebied 

liggen relatief veel woningen. De Commissie adviseert daarom in het rapport een park-

ontwerp op te nemen waarbij de afstand tot deze woningen zo groot mogelijk gemaakt 

wordt. Hiermee wordt duidelijk hoe effecten op de leefomgeving zoveel mogelijk voor-

komen kunnen worden. Vergelijk vervolgens de effecten van de verschillende turbine-

opstellingen op de leefomgeving, het landschap, de natuur en de energieopbrengst. 

Hiermee wordt duidelijk hoe de windturbines vanuit milieuoogpunt het beste binnen het 

gebied opgesteld kunnen worden. 
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