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

Persbericht 

 
 
Kijk in milieueffectrapport of windpark ZE-BRA 
binnen normen geluid, slagschaduw en veiligheid 
past 
 
Beschouw eerst de normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid op basis van 

bestaande onderzoeken en informatie, dat zegt de Commissie voor de milieuef-

fectrapportage in haar advies aan de gemeenten Reimerswaal en Woensdrecht. 

Daarna kan in het milieueffectrapport onderzocht worden of Windpark ZE-BRA 

binnen die normen past. Reimerswaal en Woensdrecht hadden de Commissie ge-

vraagd de inhoud van het milieueffectrapport te beoordelen. 

 

Eneco, Lindewind en Zeeuwind willen op de grens van Zeeland en Noord-Brabant 

Windpark ZE-BRA met 16 windturbines realiseren. De verwijdering van een windturbine 

in Woensdrecht en van de windparken Bath en Anna-Mariapolder zijn onderdeel van 

het plan. Voordat de gemeenten, provincies en waterschappen besluiten over de ver-

gunningen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

Eerder dit jaar vroegen de gemeenten de Commissie al om advies. In juni jl. bepaalde 

de Raad van State over het Activiteitenbesluit dat voor windparken niet langer de nati-

onale normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid als vertrekpunt gehanteerd mo-

gen worden. Gemeenten moeten zelf normen vaststellen. Informatie daarover hoort ook 

in het milieueffectrapport. De gemeenten hebben de Commissie gevraagd ook op dit 

onderdeel te reageren.  

 

Het advies van de Commissie is om mogelijke normen voor het gebied te beschrijven 

op basis van bestaande informatie en onderzoeken. Als de normen voor geluid, slag-

schaduw en veiligheid gekozen zijn, onderzoek dan in het milieueffectrapport of het 

windpark binnen die normen past, zegt de Commissie. 

 

Ten slotte is het advies om maatregelen te beschrijven die de stikstofneerslag tijdens 

de aanleg van het windpark kunnen beperken. 

 

De Commissie adviseert het milieueffectrapport op deze punten aan te vullen voordat 

een besluit wordt genomen.  

 

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

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 Reimerswaal en Woensdrecht, de provincie Zeeland en de waterschappen - besluit over het 

project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3550
http://www.commissiemer.nl/

