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Persbericht: windturbines Spui in Korendijk  

 
Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport 

windturbines langs het Spui in Korendijk  

 

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

catie Spui in Korendijk de locatiekeuze duidelijk te onderbouwen en de effecten 

voor de leefomgeving en natuur goed te beschrijven. 

 

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 Zuid-Holland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De provincie Zuid-Holland wil een inpassingsplan vaststellen en een omgevingsvergun-

ning verlenen om een windturbinepark van tenminste 15 MW langs het Spui in de ge-

meente Korendijk mogelijk te maken. Voorafgaand hieraan worden de milieugevolgen 

onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

De Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland hebben de Commissie om advies 

gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport. 

 

Het advies 

De Commissie vindt het belangrijk dat in het milieueffectrapport de keuze voor wind-

energie in de Hoeksche Waard goed uitgelegd wordt. Onderbouw de locatiekeuze en 

laat in het rapport mogelijke alternatieve locaties zien. Beschrijf de effecten van de wind-

turbines op de leefomgeving en nabijgelegen natuur (zoals het Haringvliet).  

 

Verder adviseert de Commissie om een overzicht te geven van mogelijke opstellingen 

van turbines (bijvoorbeeld minder maar grotere turbines) binnen de kansrijk geachte 

locaties. Laat in het rapport de mogelijkheden zien om het parkontwerp af te stemmen 

op bestaande en/of geplande windparken in de aangrenzende gemeenten.  
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