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Persbericht 

 
Milieueffectrapport windturbinepark Greenport Venlo 

 

Opstelling windturbines afhankelijk van keuzes 

 

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

nepark Greenport Venlo de milieueffecten van de verschillende opstellingen van 

de turbines met elkaar te vergelijken en deze te gebruiken bij het keuzeproces 

voor een optimale voorkeursopstelling. 

 

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 gemeenteraden van Venlo en Horst aan de Maas - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De gemeenten Venlo en Horst aan de Maas willen het windturbinepark Greenport Venlo 

van Etriplus met maximaal 10 turbines mogelijk maken. Het zoekgebied voor de turbi-

nes ligt langs het spoor Venlo-Eindhoven en deels in natuurgebied. In het midden van 

het gebied staan enkele woningen, de Rijksweg A67 doorkruist het gebied en aan de 

zuidkant van het gebied liggen een motorcrossterrein en de Rijksweg A73. 

 

Om het park mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen aangepast worden en 

zijn er omgevingsvergunningen nodig. Voordat de gemeenten hierover besluiten wor-

den de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De gemeenteraden van Venlo en Horst aan de Maas hebben de Commissie om advies 

gevraagd over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport. 

 

Het advies 

De gemeenten en Etriplus stellen voor om diverse turbine-opstellingen te onderzoeken 

en de milieueffecten daarvan te vergelijken. De Commissie vindt dit een goede basis 

voor het rapport. 

 

De Commissie adviseert een optimalisatiestap in te bouwen in het rapport. Maak in 

deze stap met behulp van de onderzochte turbine-opstellingen duidelijk welke verdere 

keuzes er voor dit park nog te maken zijn, bijvoorbeeld het ontzien van de woningen en 

het natuurgebied door hier minder turbines te plaatsen. Hiermee sluit het rapport ook 

aan op de inhoud van de zienswijzen, die vragen om delen van het zoekgebied te vrij-

waren van turbines. Met behulp van deze informatie kan straks een goed onderbouwd 

besluit over het windturbinepark Greenport Venlo genomen worden. 
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