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Noot voor de redactie 
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 

 
Milieueffectrapport Windpark Staphorst 
 
 

Effecten van de aanleg nog onvoldoende in beeld 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor windpark Staphorst be-

oordeeld. Het rapport laat nog onvoldoende zien of voor de aanleg van het wind-

park grondwaterbemaling nodig is. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het 

verdrogingsgevoelige natuurgebied Boswachterij Staphorst.  

 

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 Staphorst - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De gemeente Staphorst wil tussen de dorpskern en Boswachterij Staphorst een wind-

park van de lokale coöperatie Wij Duurzaam Staphorst mogelijk maken. Het gaat om 

een windpark met drie of vier turbines en een totaal vermogen van ten minste 12 me-

gawatt.  

 

Voordat de gemeenteraad van Staphorst besluit over de omgevingsvergunning voor 

afwijking van het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieuef-

fectrapport. Aan de Commissie m.e.r. is gevraagd het rapport te toetsen.  

 

Het advies 

Het rapport is helder van structuur en geeft een goed beeld van te verwachten milieu-

effecten. De Commissie mist echter op enkele onderdelen nog milieu-informatie. In het 

rapport is nog niet onderzocht of grondwaterbemaling nodig is voor de aanleg van het 

windpark en wat de effecten daarvan zijn. Dit is van belang omdat het nabijgelegen 

natuurgebied Boswachterij Staphorst gevoelig is voor verdroging. Als de aanleg tot ver-

droging van het gebied kan leiden, is het nodig om te onderzoeken of dit kan worden 

voorkomen.  

 

Ook geven de visualisaties van de windturbines mogelijk een vertekend beeld. De visu-

alisaties laten windturbines zien met een ashoogte van 126 meter, terwijl de maximale 

ashoogte 140 meter kan zijn.  

 

De Commissie adviseert het rapport aan te passen en daarna pas een besluit te nemen. 

De gemeente Staphorst heeft laten weten dit advies over te nemen.  

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3349
http://www.commissiemer.nl/

