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Persbericht  

 
Advies Commissie m.e.r. over milieueffectrapport voor windturbines 

 

Nadere onderbouwing op enkele punten nodig 

voor milieueffecten Windpark De Veenwieken  

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Windpark De Veenwieken 

beoordeeld. Zij concludeert dat het rapport waardevolle informatie bevat en advi-

seert het rapport op enkele punten aan te vullen. 

 

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 

Provinciale Staten van Overijssel en de gemeenteraad van Hardenberg - besluiten over het project. Zie ook 

www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De Wieken BV en Raedthuys Windenergie BV willen een windpark realiseren. In de 

Omgevingsvisie Overijssel is hiervoor Dedemsvaart-Zuid als zoekgebied aangewezen. 

De beoogde locatie voor De Veenwieken ligt deels in de gemeente Hardenberg en deels 

in de gemeente Ommen. Voordat een besluit wordt genomen over het windpark zijn de 

milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Hardenberg en de 

provincie Overijssel hebben de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. 

 

Het toetsingsadvies 

Het rapport bevat waardevolle informatie over de milieueffecten van het plan, met name 

de effecten op de natuur zijn grondig onderzocht. Uit het rapport blijkt dat binnen het 

zoekgebied Dedemsvaart-Zuid meerdere locaties mogelijk zijn voor de plaatsing van 

windturbines. De Commissie adviseert daarom duidelijker te onderbouwen waarom 

voor locatie De Veenwieken is gekozen. Ook adviseert zij om een vergelijking te maken 

van de verschillende typen en opstellingen windturbines op locatie De Veenwieken, na-

dat eventuele nadelige milieueffecten zijn weggenomen of verminderd.  

Ten slotte adviseert de Commissie nader te onderbouwen dat er geen onveilige situa-

ties kunnen ontstaan door de relatief geringe onderlinge afstand tussen de turbines. 

 

De gemeente Hardenberg en de Provincie Overijssel hebben laten weten het rapport 

aan te vullen en het vervolgens nogmaals ter advisering voor te leggen aan de Com-

missie.  
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