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Persbericht  

 
Advies Commissie m.e.r. voor milieueffectrapport  

windturbinepark Elzenburg-De Geer 

 

Kijk naar energieopbrengst, hinder en landschap 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor het Windturbi-

nepark Elzenburg-De Geer in Oss de verschillende mogelijke opstellingen te on-

derbouwen vanuit drie invalshoeken: energieopbrengst, hinder voor omwonen-

den en effecten op het landschap. 

 

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

 

Het  plan 

De gemeente Oss onderzoekt de mogelijkheden voor een windturbinepark bij het be-

drijventerrein Elzenburg-De Geer, aan de noordkant van Oss. Er komen minimaal drie 

en maximaal elf windturbines. De gemeente zet hiermee een stap in de richting om 

energieneutraal te zijn in 2045. 

Voordat de gemeente een besluit neemt over het windpark, worden de milieueffecten 

onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. ge-

vraagd advies te geven over de uitgangspunten voor het op te stellen milieueffectrap-

port.  

 

Het advies 

De gemeente onderzoekt momenteel de mogelijkheden van verschillende vormen van 

duurzame energie, zoals wind-, water- en zonne-energie. De Commissie m.e.r. advi-

seert om het milieueffectrapport voor het windpark goed op dit lopende gemeentebrede 

onderzoek af te stemmen. 

 

Voor het windpark zijn verschillende opstellingen van de windturbines mogelijk. De 

Commissie adviseert de mogelijke opstellingen te beschrijven vanuit drie verschillende 

invalshoeken: maximale energieopbrengst, minimale hinder voor omwonenden en ef-

fecten op het landschap. Hierdoor zijn de verschillende opstellingen vervolgens goed 

met elkaar te vergelijken. 
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