
22 maart 2012                 Commissie voor de milieueffectrapportage 
 

Noot voor de redactie 
De volledige tekst van het advies is te vinden op de website van de Commissie onder projectnummer 2552.  
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Veronica ten Holder, tel. 030 – 234 76 66 of mobiel: 06 – 310 464 79. 

Persbericht Windpark Lanakerveld, Maastricht 
 

Locatie windturbines goed onderbouwd 
 
Met de aanvulling op het milieueffectrapport voor het plan Windpark Lanaker-
veld is nu voldoende informatie beschikbaar voor een besluit van de gemeente-
raad van Maastricht over het bestemmingsplan. Uit de aanvulling blijkt dat, bin-
nen de door de gemeente gestelde randvoorwaarden geen milieuvriendelijker 
opstellingsvormen mogelijk zijn. 
 
Het project 
De gemeente Maastricht wil een windturbinepark (4 windturbines met een vermogen 
van 3 MW) van Imtech Nederland B.V. mogelijk maken in Lanakerveld, Maastricht. 
Hiervoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. De gemeenteraad van Maas-
tricht gaat hier nu een besluit over nemen. 
 
Andere zoekgebieden en opstellingslocaties 
Uit het MER bleek dat de windturbines negatieve gevolgen zullen hebben voor de 
openheid van het landschap, de gezondheid van omwonenden en de vliegroutes voor 
vleermuizen en vogels. In een eerder advies adviseerde de Commissie om het zoek-
gebied voor windturbines naast Lanakerveld te verbreden naar het Zouwdal en Belvé-
dère, omdat daar wellicht locaties met minder gevolgen mogelijk zijn, dit was nog niet 
onderzocht. 
 
In een aanvulling op het MER zijn andere locaties wel beoordeeld. Daaruit blijkt dat 
andere kansrijke locaties negatieve gevolgen voor vliegroutes van vleermuizen heb-
ben of tot te veel geluidhinder voor omwonenden leiden en/of niet binnen de rand-
voorwaarden van de gemeente passen. Deze randvoorwaarden zijn: 
• het landschap in het Zouwdal ‘open’ houden; 
• de windturbines aan laten sluiten bij industrie; 
• geen toekomstige woningbouw van de gemeente belemmeren. 
 
De aanvulling concludeert daarom dat de lijnopstelling van turbines in het Lanakerveld 
de meest geschikte opstellingsvorm is. De Commissie is het hiermee eens. 
 
Commissie voor de m.e.r. 
De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke commissie van 
deskundigen. Zij adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapportages; zij 
spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van een initiatief. 
Informatie over het werk van de Commissie is te vinden op www.commissiemer.nl. 
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