
26 juli 2017 
 
 

 

Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3125 
Voor meer informatie kunt u bellen met Veronica ten Holder, 030 – 234 76 66 of 06 –310 464 79 
 

Persbericht  

 
Advies Commissie m.e.r. over windpark Oostpolder bij de 

Eemshaven 

 

Milieueffectrapport bijna compleet 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het windpark Oostpolder 

beoordeeld. Zij adviseert het rapport op één punt aan te vullen, namelijk met in-

formatie over het totaal aantal vogelslachtoffers door dit windpark én andere, na-

bijgelegen windparken. 

 

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 provincie Groningen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Waddenwind B.V. wil ten zuiden van de Eemshaven, in de Oostpolder, 21 windturbines 

plaatsen met een totaal vermogen van ongeveer 85 MW. De provincie Groningen heeft 

het gebied eerder aangewezen als concentratiegebied voor grootschalige windenergie-

projecten. Voor de realisatie van het park hebben de initiatiefnemers een omgevings-

vergunning van de provincie nodig. Voordat de provincie deze vergunning verleent, zijn 

de milieueffecten van het windpark beschreven in een milieueffectrapport. 

De provincie heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen. 

 

Het advies 

Het rapport geeft een nagenoeg volledig beeld van de milieugevolgen van het windpark. 

Zo beschrijft het in detail de toename van de geluidhinder, de hinder door slagschaduw 

en de effecten op het landschap. Slechts op één punt ontbreekt informatie, namelijk 

over het effect van het park op de sterfte van vogels. Voor een aantal soorten is nog 

onduidelijk hoeveel slachtoffers er vallen als de vogels die in aanvaring komen met de 

turbines in het nieuwe park, worden opgeteld bij de aantallen die vallen in de al aanwe-

zige of geplande windparken in de buurt van het nieuwe park. Daarmee zijn de gevolgen 

voor de betreffende vogelpopulaties niet in beeld. En het is ook onduidelijk of er speci-

fieke maatregelen mogelijk en nodig zijn om het aantal vogelslachtoffers te beperken. 

 

De Commissie adviseert de provincie pas een besluit over dit windpark te nemen nadat 

het rapport op dit punt is aangevuld. De provincie heeft aangegeven de ontbrekende 

informatie aan te vullen en door de Commissie te laten toetsen. 
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