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Persbericht 

 
Provinciaal inpassingsplan windpark Greenport Venlo 
 
Gecombineerde effecten windparken Noord-Lim-
burg verdienen aandacht 
 
De Commissie m.e.r. heeft op verzoek van de provincie Limburg opnieuw over 

milieuonderzoek voor windpark Greenport Venlo geadviseerd. De Commissie 

vindt het onderzoek nog niet compleet. Zo is meer aandacht nodig voor de mili-

eueffecten van windpark Greenport Venlo in combinatie met andere (toekom-

stige) windparken in Noord-Limburg. 

 

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 m.e.r. schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit 

geval Provinciale Staten van Limburg - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Eerder wilde de gemeente Venlo windpark Greenport Venlo mogelijk maken, een park 

met negen turbines. De milieugevolgen van dit park zijn onderzocht in een milieueffect-

rapport. De gemeenteraad van Venlo heeft op 12 maart 2018 besloten dit park niet 

mogelijk te maken vanwege gebrek aan draagvlak en het milieu. 

Nu wil de provincie Limburg het park mogelijk maken om tijdig (2020) te kunnen voldoen 

aan afspraken met het rijk over de provinciale energieopgave. De provincie heeft een 

oplegnotitie gemaakt op het eerdere rapport, waarin zij uitlegt waarom zij een inpas-

singsplan wil vaststellen voor dit windpark. 

 

Voordat Provinciale Staten hierover besluiten, hebben zij de Commissie gevraagd de 

notitie te beoordelen. 

 

Het advies 

De oplegnotitie geeft onder meer een goed overzicht van de geschiedenis van windpark 

Greenport Venlo. De Commissie adviseert de provincie nog wel beter uit te leggen 

waarom vanuit milieuoogpunt de locatie ‘Greenport’ vergelijkbaar, geschikter of minder 

geschikt is ten opzichte andere mogelijke locaties voor windparken in Limburg. 

 

De Commissie vraagt ook om de milieueffecten te beschrijven van windpark Greenport 

Venlo in combinatie met andere (toekomstige) windparken in Noord-Limburg. Voor 

landschap en leefomgeving lijken deze gecombineerde effecten beperkt vanwege de 

afstand tot andere parken. Voor natuur, met name Rosse vleermuizen, ligt dit mogelijk 

anders. Hierdoor kan voorkomen worden dat parken tezamen onbedoeld teveel milieu-

effecten hebben. 

 

De Commissie adviseert de provincie eerst de oplegnotitie hierop aan te passen en 

daarna pas een besluit te nemen over het inpassingsplan, zodat deze milieu-informatie 

daarbij nog een rol kan spelen. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3316
http://www.commissiemer.nl/

