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Persbericht 

 

Advies Commissie m.e.r. over het milieueffectrapport voor het Regio-

plan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland 

 

Milieueffectrapport compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het Regioplan Windener-

gie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland opnieuw beoordeeld. Het aangepaste rapport 

geeft een goed beeld van de risico’s voor vogels en vleermuizen. Uit het rapport 

blijkt dat bij een aantal plaatsingszones voor windturbines deze risico’s groot 

zijn. 

 

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 Provinciale Staten van Flevoland en de gemeenteraden van Zeewolde, Dronten en Lelystad - besluit over 

het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De provincie Flevoland wil met het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevo-

land meer ruimte voor windenergie creëren, 600 bestaande turbines vervangen en te-

gelijk ook de landschappelijke kwaliteit verbeteren. Hiermee zal er in 2020 1.390,5 MW 

windenergie in Flevoland aanwezig zijn. Voordat de Provinciale Staten en de gemeen-

teraden van Zeewolde, Dronten en Lelystad een besluit nemen over dit plan zijn de 

milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft het rapport 

laten aanpassen omdat de Commissie eerder aangaf dat informatie ontbrak. 

 

De provincie heeft de Commissie gevraagd het aangepaste rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het aangepaste rapport laat onder meer zien dat de risico’s voor beschermde vleer-

muis- en vogelsoorten (aanvaringsslachtoffers) verschillen binnen Flevoland. Langs de 

rand van Flevoland zijn deze groot tot zeer groot (bijvoorbeeld bij de IJsselmeerdijk), in 

het midden klein. Gezien de risico’s voor natuur zullen mogelijk maatregelen nodig zijn, 

zoals het tijdelijk stilzetten van turbines of de turbines anders verdelen over Flevoland. 

Het rapport geeft aan dat dit later onderzocht wordt en laat ook zien dat de hiervoor 

benodigde speelruimte er is. 

 

De Commissie m.e.r. vindt dat hiermee voldoende milieu-informatie beschikbaar is 

waarmee de Provinciale Staten en de gemeenteraden een goed afgewogen keuze kun-

nen maken over het Regioplan. 
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