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Persbericht 

 
Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen Windturbine-

parken Oosterscheldekering 

 

Wat zijn de gevolgen voor natuur, landschap en 

dijkveiligheid? 

 

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

van de windturbineparken op de Oosterscheldekering de gevolgen voor natuur, 

landschap en dijkveiligheid te onderzoeken, nu, in 2020 en in 2027. 

 

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 gemeenten Veere en Noord-Beveland - besluiten over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Om de ruimte op de Oosterscheldekering optimaal te benutten voor windenergie moe-

ten bestemmingsplannen aangepast worden en zijn vergunningen nodig. De optimali-

satie bestaat uit het plaatsen van nieuwe turbines en vervanging van bestaande door 

turbines met een groter vermogen. Voordat de gemeenten Veere en Noord-Beveland 

hierover besluiten worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De 

gemeente Noord-Beveland heeft aan de Commissie laten weten zij op basis van de 

resultaten van het milieueffectrapport zullen besluiten of zij instemmen met verdere pro-

cedures voor windturbines in deelproject ‘Jacobahaven’. 

 

De gemeenten hebben de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud 

van het rapport. 

 

Het advies 

De Commissie adviseert in het rapport om de milieueffecten (natuur, landschap en dijk-

veiligheid) van de aanlegfase en van de gebruiksfases in 2020 en 2027 apart in beeld 

te brengen, omdat de effecten per fase verschillen. 

 

De Commissie adviseert het rapport te gebruiken om de milieueffecten in beeld te bren-

gen van alle nieuwe en bestaande windparken op de Oosterscheldekering die geopti-

maliseerd worden, zodat een compleet milieubeeld ontstaat. Om deze reden adviseert 

zij ook deelproject ‘windpark Roggeplaat West’ in de gemeente Schouwen-Duiveland 

integraal in het onderzoek mee te nemen. 
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