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Persbericht 

 
Bestemmingsplannen en vergunning Windpark Deil 

 

Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

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

deeld. De gevolgen voor de natuur en het landschap zijn nog niet compleet be-

schreven. Zij adviseert het rapport aan te laten passen en dan pas te besluiten 

over het park. 

 

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. 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 

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. Voor dat de gemeenteraden 

besluiten over de bestemmingsplannen en omgevingsvergunning zijn de milieugevol-

gen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De raden hebben de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport laat verschillende opstellingen van windturbines zien en beschrijft de milieu-

effecten daarvan.  

 

De Commissie vindt de gevolgen voor beschermde vogels, zoals grutto’s, en het Gel-

ders Natuurnetwerk nog niet compleet beschreven. Zo is onduidelijk wat de effecten 

zijn van extra geluidbelasting door de windturbines voor de natuur.  

 

In het rapport zijn de landschappelijke effecten van de alternatieven gevisualiseerd, met 

uitzondering die van het voorkeursalternatief. Hierdoor is nog geen goed beeld beschik-

baar van hoe het park er straks uit gaat zien. 

 

De Commissie adviseert het rapport op deze onderdelen aan te laten passen en dan 

pas te besluiten over het park. De gemeenten hebben aangegeven het advies over te 

nemen. 
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