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Persbericht 

 
Bestemmingsplannen en vergunningen windparken 
Oosterscheldekering 
 
Aandacht voor vleermuizen nodig 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de optimalisatie van de 

windparken op de Oosterscheldekering opnieuw beoordeeld. Het aangepaste 

rapport is nu bijna volledig. Om het aantal vleermuisslachtoffers te beperken zijn 

mogelijk nog aanvullende maatregelen noodzakelijk. 

 

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, Schouwen-Duivenland en Noord-Beveland - besluiten over het project. Zie ook 

www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Het bedrijf E-Connection heeft samen met verschillende overheden gezocht naar mo-

gelijkheden om de ruimte op de Oosterscheldekering optimaal te benutten voor wind-

energie. Door de optimalisatie zal de capaciteit stapsgewijs vergroot worden van 80 

megawatt nu naar circa 140 megawatt in 2027. Voor de optimalisatie worden bestem-

mingsplannen aangepast en omgevingsvergunningen verleend. Voordat hierover be-

sloten wordt zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder oor-

deelde de Commissie m.e.r. dat het rapport niet compleet was. De gemeente Veere 

heeft het rapport daarom laten aanpassen. 

 

De gemeente heeft de Commissie nu gevraagd het rapport opnieuw te beoordelen. 

 

Het advies 

Uit het aangepaste rapport blijkt nu dat alle deelprojecten op zichzelf en in totaal niet 

teveel schade geven aan vogels en zeehonden. Het aangepaste rapport laat goed zien 

dat hiervoor maatregelen noodzakelijk zijn zoals alternatieve broedvoorzieningen en 

trillingsarme bouwwerkzaamheden. 

 

Het onderzoek naar vleermuizen loopt nog. De tussentijdse resultaten laten zien dat om 

teveel slachtoffers onder vleermuizen te voorkomen een stilstandvoorziening nodig is. 

De Commissie constateert dat door kennisleemtes nog onduidelijk is of deze voorzie-

ning voldoende effectief kan zijn. Zij vraagt in haar advies daarom extra aandacht voor 

de omgang met vleermuizen zodat zeker is dat niet teveel slachtoffers vallen. 
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