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Windturbinepark Kroningswind op Goeree-Overflakkee 

 

Laat effect op landschap en natuur zien 

 

De Commissie m.e.r. adviseert in het milieueffectrapport voor windturbinepark 

Kroningswind op Goeree-Overflakkee te onderzoeken hoe de windturbines het 

beste geplaatst kunnen worden voor landschap en natuur. 

 

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 gemeenteraad en burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee - besluit over het project. Zie ook 

www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De gemeente Goeree-Overflakkee wil het windturbinepark Kroningswind, van ongeveer 

78 megawatt, mogelijk maken in de Kronings-, Zuiderdiep- en Halspolder aan de zuid-

kant van het Haringvliet. Hiervoor is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig 

en een omgevingsvergunning. Voordat de gemeente besluit over het park worden de 

milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De gemeente heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud van 

het rapport. 

 

Het advies 

De gemeente en Kroningswind BV willen met oog op het landschap de turbines in lijnen, 

parallel aan het Zuiderdiep en het Haringvliet plaatsen, waarbij woningen zo min moge-

lijk ‘ingesloten’ worden door de turbines. De Commissie vindt het belangrijk dat het mi-

lieueffectrapport laat zien welke opstellingen hier het beste in slagen. 

 

De directe omgeving van de locatie is leefgebied van veel beschermde diersoorten, 

zoals de kolonies van Sterns en meeuwen in vogelreservaat de Scheelhoek. Binnenkort 

zal in het gebied ook natuurontwikkeling plaatsvinden in het zogenaamde ‘Blok de Wit’. 

Daarom is het nodig te onderzoeken op welke wijze natuur en windturbines kunnen 

samengaan op deze locatie. 
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