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Persbericht 

 
Milieueffectrapport voor windpark Greenport  
Venlo volledig 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor windpark Greenport Venlo 

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

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 m.e.r. schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit 

geval de gemeenteraden van Venlo en Horst aan de Maas - besluit over het project. Zie ook www.commis-

siemer.nl. 

 

Het project 

De gemeenten Venlo en Horst aan de Maas willen windpark Greenport Venlo, een park 

met negen turbines, mogelijk maken. Voor het windpark zijn nieuwe bestemmingsplan-

nen en omgevingsvergunningen nodig. Voordat de gemeenten hierover besluiten zijn 

de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. In een eerdere versie van het 

rapport ontbrak informatie over de inperking van het zoekgebied en over maatregelen 

om het aantal vleermuisslachtoffers te beperken en om de hinder door nachtelijke sig-

naalverlichting te verminderen. Het rapport is nu op deze punten aangevuld. De ge-

meenteraden hebben de Commissie m.e.r. gevraagd de aanvulling bij het rapport te 

beoordelen. 

 

Het advies 

Het rapport brengt risico’s in beeld verbonden aan het plaatsen van turbines nabij olie-

pijpleidingen die in het zoekgebied liggen. Op grond van deze risico’s onderbouwen de 

gemeenten waarom zij het gebied met de leidingen als zoekgebied voor turbines uit-

sluiten. 

 

Het rapport beschrijft nu goed wanneer stilzetten van turbines leidt tot een effectieve 

reductie van het aantal slachtoffers onder vleermuizen en hoe hinder door de nachte-

lijke signaalverlichting kan worden ingeperkt. 

 

De gemeenten beschikken hiermee over alle informatie die essentieel is voor het vol-

waardig meewegen van de milieueffecten bij hun besluit over windpark Greenport 

Venlo. 
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