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Persbericht 

 
Bestemmingsplannen en vergunningen windparken 
Oosterscheldekering 
 
Milieueffectrapport bijna compleet 
 

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

windparken op de Oosterscheldekering beoordeeld. Zij adviseert het rapport op 

enkele punten aan te passen en daarna pas te besluiten. 

 

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. 

 

De gemeente Veere heeft de Commissie gevraagd het rapport te beoordelen. 

 

Het advies 

Uit het rapport blijkt een goed onderbouwde landschappelijke visie. Zones met en zon-

der turbines wisselen elkaar af. De vrije zones werken als een venster. Visualisaties 

met uitzicht op de kering en vanaf de N57 laten zien dat de effecten op het landschap 

hierdoor beperkt zijn. Er is goed inzicht gegeven in de effecten op de leefomgeving 

(geluid, slagschaduw). 

 

Belangrijke vraag is of alle deelprojecten op zichzelf en in totaal niet teveel schade ge-

ven aan natuur. Het rapport geeft hier nog geen volledig antwoord op. Mogelijk zijn nog 

maatregelen nodig, zoals ‘stilstand’-voorzieningen, om teveel slachtoffers onder bijvoor-

beeld steltlopers of vleermuizen te voorkomen. Opvallend is dat het bestemmingsplan 

ook toestemming geeft voor relatief lage turbines met een grote rotor. Dit type turbines 

is nog niet gevisualiseerd. Tot slot zijn de mogelijkheden om hinder door nachtelijke 

signaalverlichting terug te dringen nog niet volledig beschreven. 

 

De Commissie adviseert daarom het rapport aan te laten passen en daarna pas te be-

sluiten. De gemeente Veere heeft aangegeven dit advies over te nemen. 

http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3224
http://www.commissiemer.nl/

