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Inpassingsplan windturbines A16-zone
Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport
De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor windturbines
langs de A16 de effecten ervan op het leefklimaat, het landschap, de natuur en de
energieopbrengst goed te beschrijven.
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 provincie Noord-Brabant – besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert
willen ongeveer 100 MW aan windturbines in een zone langs de A16 mogelijk maken.
Voordat de Provinciale Staten besluiten over het inpassingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
De provincie heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van
het milieueffectrapport.
Het advies
De Commissie adviseert in het rapport effecten op het leefklimaat, het landschap, de
natuur en de energieopbrengst goed in beeld te brengen. Zo adviseert zij voor landschap met fotomontages de effecten zichtbaar te maken. Dit kan het beste gedaan worden vanuit verschillende gezichtspunten en afstanden zoals het centrum van Breda, de
verschillende omliggende dorpen, de automobilist op de A16 en de treinreiziger.
Uit een enquête onder bewoners is gebleken dat voor hen een grotere afstand van
windturbines tot woningen belangrijk is om hinder door geluid, slagschaduw, verlichting
zo veel mogelijk tegen te gaan. De Commissie adviseert daarom in het milieueffectrapport ook een opstellingsvariant van windturbines uit te werken die de minste hinder oplevert voor bewoners van het gebied.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3142
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73.

