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Persbericht 

 
Windpark Elzenburg-De Geer, gemeente Oss 
 
Gevolgen voor vleermuizen nog niet duidelijk 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het windturbinepark ‘El-

zenburg-De Geer’ in Oss beoordeeld. Zij adviseert het rapport aan te vullen met 

informatie over negatieve effecten op vleermuizen en maatregelen die dit kunnen 

voorkomen. 

 

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 gemeenteraad van Oss - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Oss wil met een bestemmingsplan het windturbinepark Elzenburg-De 

Geer aan de noordrand van Oss mogelijk maken. Voordat de gemeenteraad besluit 

over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De gemeente Oss heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Uit het rapport blijkt hoeveel duurzame energie verschillende opstellingsalternatieven, 

variërend van drie tot elf windturbines, kunnen opleveren. Ook laat het rapport zien dat 

voor het halen van de duurzame energieambities van Oss naast windpark Elzenburg-

De Geer elders nog windparken of andere vormen van duurzame energieopwekking 

nodig zijn. 

 

De gevolgen van de windturbines voor het landschap, beschermde natuur (vogels en 

vleermuizen) en de hinder voor de omgeving (geluid, slagschaduw, lichthinder) zijn ge-

detailleerd onderzocht. Het is nog onduidelijk of maatregelen nodig zijn om negatieve 

effecten op vleermuizen te voorkomen. Dit kan consequenties hebben voor het opstel-

lingspatroon of het maximum aantal turbines, of betekenen dat windturbines soms stil-

gezet moeten worden. Dat heeft weer gevolgen voor de energieopbrengst van het wind-

park. Dit kan keuzes voor het bestemmingsplan nog beïnvloeden. 

 

De Commissie adviseert daarom het rapport te laten aanpassen en daarna pas een 

besluit te nemen over het bestemmingsplan. De gemeente Oss heeft aangeven dit ad-

vies over te nemen. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3153
http://www.commissiemer.nl/

