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Persbericht

Tussentijds advies Commissie m.e.r. over milieueffectrapport windpark N33 Groningen

Milieueffecten windpark N33 goed beschreven
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor een windpark N33 in de
gemeenten Menterwolde, Oldambt en Veendam tussentijds beoordeeld. Zij vindt
dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van
milieueffectrapporten. 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 minister van Economische zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu - besluit over het project. Zie
ook www.commissiemer.nl.

Het project
Samenwerkingsverband Windpark N33 en RWE Innogy Windpower Netherlands willen samen een windpark realiseren in Menterwolde, Oldambt en Veendam. Het park
ligt langs de N33, van Veendam naar de Rijksweg A7. Het park krijgt een totaalvermogen van minimaal 100 megawatt (MW). Om het park mogelijk te maken wordt een
Rijksinpassingsplan opgesteld. Daarnaast zijn voor het park verschillende vergunningen nodig. Voordat er een besluit wordt genomen, zijn de milieugevolgen onderzocht
in een milieueffectrapport.
De minister van Economische zaken heeft de Commissie gevraagd het rapport tussentijds te toetsen. Hierdoor kan de minister het oordeel van de Commissie verwerken
in de ontwerpbesluiten.
Het tussentijdse toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport een goed beeld geeft van de gevolgen van het
plan voor de leefomgeving, de natuur, het landschap, de veiligheid en de energieopbrengst. In het rapport zijn zes inrichtingsvarianten beschreven met 23 tot 35 turbines
op verschillende locaties. Deze varianten laten zien hoe bij het verdelen van de turbines over het plangebied met al die gevolgen rekening kan worden houden. Hiermee is
duidelijk welke keuzes vanuit het oogpunt van milieu voorliggen.
De Commissie adviseert te bekijken of enkele optimalisatiemogelijkheden die nog niet
zijn onderzocht, verdere milieuvoordelen opleveren. Het gaat om de toepassing van
turbines in de 4 MW-klasse en om alternatieve methoden waarmee nachtelijke hinder
door de verlichting van het windpark kan worden verminderd.
Het voorontwerp inpassingsplan en het milieueffectrapport zijn te vinden op:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken/windpark-n33/fase-1
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