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Persbericht

Milieueffectrapport voor provinciaal inpassingsplan en
vergunningen windturbines A16

Gevolgen voor vogels en vleermuizen nu volledig
in beeld
De Commissie m.e.r. heeft de aanvulling op het milieueffectrapport voor het provinciaal inpassingsplan en de vergunningen voor de windturbines langs de A16
beoordeeld. Met de nieuwe informatie zijn de gevolgen voor vogels en vleermuizen nu volledig in beeld gebracht.
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
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant - besluiten over het plan, respectievelijk de
benodigde vergunningen. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert
hebben afgesproken dat er een provinciaal inpassingsplan wordt opgesteld om windturbines langs de A16 mogelijk te maken. Voordat de provincie besluit over het plan en
de benodigde vergunningen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. In een eerdere versie van het milieueffectrapport ontbrak informatie over de benodigde maatregelen om slachtoffers onder vogels en vleermuizen te voorkomen.
De provincie heeft daarop het rapport aangevuld en de Commissie gevraagd de kwaliteit en volledigheid van de aangevulde informatie te toetsen.
Het advies
Vogels en vleermuizen kunnen in aanvaring komen met de draaiende rotorbladen van
de windturbines. Uit de nieuwe informatie blijkt dat het aantal vogelslachtoffers relatief
beperkt is en dat geen aanvullende maatregelen nodig zijn. Belangrijke nadelige gevolgen voor vleermuizen zijn te voorkomen door de windturbines stil te zetten beneden
een bepaalde windsnelheid.
De Commissie vindt dat met de aanvulling op het milieueffectrapport alle milieu-informatie beschikbaar is voor de besluitvorming over de windturbines langs de A16.

Noot voor de redactie
Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Gijs Hoevenaars, 030 – 234 76 10.

