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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10. 
 

Persbericht 

 
 
Milieuvriendelijke bouw Windpark Beuningen 
enige uitzoekpunt 
 
Het milieueffectrapport voor Windpark Beuningen is van hoge kwaliteit. Dat zegt 

de Commissie voor de milieueffectrapportage. Alleen ontbreken nog maatregelen 

om stikstofeffecten te beperken tijdens de bouw van het park. De gemeente Beu-

ningen had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

De gemeente Beuningen wil een bijdrage leveren aan de nationale en regionale kli-

maatambities. Daarom wil ze ten zuiden van de A73 bij knooppunt Ewijk een windpark 

mogelijk maken. Het park bestaat uit vijf windturbines met een tiphoogte van 215 tot 

245 meter. De milieugevolgen zijn onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

De Commissie vindt het rapport een goed voorbeeld voor andere windparken. Het rap-

port gaat uitgebreid in op alle milieuaspecten, zoals gezondheid (geluidhinder en slag-

schaduw), vogelslachtoffers, stikstof en landschap. De Commissie mist alleen nog een 

overzicht van maatregelen om de stikstofeffecten tijdens de bouw van het windpark te 

beperken, bijvoorbeeld via elektrisch vervoer. Zij adviseert om die mogelijkheden wel in 

beeld te brengen, zodat dit duurzame project ook milieuvriendelijk wordt gebouwd. 

 

De gemeente neemt het advies van de Commissie over, zal het rapport op korte termijn 

aanvullen en het daarna opnieuw laten beoordelen. Vervolgens beslist de gemeente 

over de toestemmingen voor het windpark. 

 

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

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 

het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, het college van burgemeester en wethou-

ders van de gemeente Beuningen en de gemeenteraad van die gemeente - besluit over het project. Zie ook 

www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3543
http://www.commissiemer.nl/

