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Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
 
Effect stikstof laatste onzekerheid windpark Oude 
Mol, Hoeksche Waard 
 
De effecten voor omwonenden en de natuur van windpark Oude Mol in de Hoek-

sche Waard zijn goed beschreven in de nieuwe versie van het milieueffectrapport. 

Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies. De enige 

onzekerheid die overblijft, is hoe om te gaan met de beperkte stikstofuitstoot  die 

optreedt bij de aanleg van het windpark. De gemeente Hoeksche Waard had de 

Commissie gevraagd te adviseren over het herziene rapport.  

 

Windpark Oude Mol BV wil in de Mariapolder in de gemeente Hoeksche Waard vier 

nieuwe windturbines plaatsen. De zes windturbines die er nu staan, worden daarvoor 

eerst verwijderd. Voor het nieuwe park wordt het bestemmingsplan aangepast en zijn 

vergunningen nodig. Voordat de gemeenteraad hierover besluit, zijn de milieugevolgen 

onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

De uitlaatgassen van de machines en voertuigen die bij de aanleg van het park worden 

ingezet, bevatten stikstofverbindingen die schadelijk kunnen zijn voor de natuur. Sinds 

de Raad van State een streep zette door het Programma Aanpak Stikstof moet per 

project worden aangetoond of er al dan niet sprake is van schade. In het milieueffect-

rapport staat dat dit in een losse vergunningaanvraag zal worden onderbouwd. Die on-

derbouwing moet er komen, zo vindt ook de Commissie. 

 

Andere tekorten die de Commissie bij een eerdere versie van het milieueffectrapport 

constateerde, zijn in deze nieuwe versie afdoende ingevuld. Ze hadden onder meer te 

maken met een mogelijke overschrijding van de geluidnorm bij woningen. 

 

 

----------------------------------------------------------- 

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 van de gemeente Hoeksche Waard - besluit over het project. Zie ook www.commissie-

mer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3270
http://www.commissiemer.nl/
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