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Persbericht: Windmolenpark Hattemerbroek  

 
 

Milieueffecten Windmolenpark Hattemerbroek 

voor bestemmingsplan goed beschreven 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het Windmolenpark Hat-

temerbroek in de gemeente Oldebroek beoordeeld.  Zij vindt dat de milieueffecten 

voor een besluit over een bestemmingsplan goed zijn beschreven. Wanneer het 

milieueffectrapport ook een vergunning moet onderbouwen ontbreekt op één 

punt nog belangrijke informatie. 

 

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 gemeente Oldebroek - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Oldebroek overweegt of zij met een bestemmingsplan de realisatie mo-

gelijk gaat maken van een windmolenpark van vier windmolens langs de N50 door van 

Werven BV. In een milieueffectrapport heeft van Werven BV de effecten van het wind-

molenpark beschreven.  

 

De gemeente Oldebroek heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toet-

sen. 

 

Het advies 

De Commissie concludeert dat de keuze voor de locatie langs de N50 voldoende is 

onderbouwd. De maximale effecten op natuur en milieu van vier windmolens zijn in het 

milieueffectrapport goed in beeld gebracht. Daarom vindt de Commissie dat de essen-

tiële milieu-informatie aanwezig is om een besluit te kunnen nemen over de ruimtelijke 

reservering in een bestemmingsplan.  

 

Voor een besluit over de vergunning, waarin de exacte invulling wordt vastgelegd, ont-

breekt nog op één punt belangrijke informatie. Voor een goede keuze over het type 

windturbine is namelijk informatie over de milieueffecten per kilowattuur essentieel. Gro-

tere en hogere turbines geven logischerwijs meer nadelige milieueffecten, maar daar 

staat ook een hogere energieopbrengst met positieve milieueffecten tegenover. 

 

De Commissie adviseert daarnaast om bij een besluit over de vergunning de informatie 

over onder andere vleermuizen te actualiseren en aan te geven met welke maatregelen 

lichthinder voorkomen kan worden.  
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