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Persbericht 

Bestemmingsplannen en vergunning Windpark Deil 

Milieueffecten Windpark Deil goed in beeld 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het Windpark Deil op-

nieuw beoordeeld. De effecten op het natuurnetwerk en op het landschap zijn nu 

goed in beeld.  

 

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. De bevoegd gezagen - in dit geval 

de gemeenteraden van de gemeente Neerijnen en de gemeente Geldermalsen - besluiten over het project. 

Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project/plan 

De gemeenten Neerijnen en Geldermalsen willen in de omgeving van verkeersknoop-

punt Deil een windpark van Prodeon, Raedthuys, Wind & co (Yard Energy) en Burger-

windcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen mogelijk maken. Voordat de gemeenteraden 

besluiten over de bestemmingsplannen en de omgevingsvergunning zijn de milieuge-

volgen onderzocht in een milieueffectrapport. Op basis van een eerder advies van de 

Commissie is het rapport aangevuld met informatie over gevolgen voor het Gelders 

Natuur Netwerk (GNN) en de landschappelijke gevolgen van het voorkeursalternatief. 

 

Het advies 

De aanvulling beschrijft de gevolgen van het windpark voor waardevolle natuurgebie-

den (GNN) en hoe de negatieve gevolgen worden gecompenseerd. De initiatiefnemers 

leggen 2 hectare nieuwe natuur aan. Aangrenzend wordt gebied geschikt gemaakt voor 

weidevogels en als voedsel- en slaapgebied voor overwinterende ganzen en andere 

watervogels, zoals de wulp.  

Met visualisaties zijn de verschillen in landschappelijk effect tussen het voorkeursalter-

natief  en de andere onderzochte alternatieven helder geworden.     

 

Met de nu beschikbare informatie kunnen de gemeenten het milieubelang goed mee-

wegen bij hun besluiten over de bestemmingsplannen en de omgevingsvergunning. 
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