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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u de volledige adviezen onder de projectnummers 3209 en 3217. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Gijs Hoevenaars, 030 234 76 10 of 030 – 234 76 66. 
 

Persbericht 

 
Windturbineparken Kroningswind en Piet de Wit op Goeree-
Overflakkee 
 
Goed beeld beschikbaar van de effecten op land-
schap, leefomgeving en natuur 
 

De Commissie m.e.r. heeft de milieueffectrapporten voor de windturbineparken  

Kroningswind en Piet de Wit op Goeree-Overflakkee beoordeeld. De rapporten 

geven een goed beeld van de effecten op landschap, leefomgeving en natuur.  

 

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 en burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee - besluit over het project. Zie ook 

www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De gemeente Goeree-Overflakkee wil de windturbineparken Kroningswind en Piet de 

Wit mogelijk maken. Kroningswind ligt aan de noordkant van Goeree-Overflakkee in de 

Kronings-, Zuiderdiep- en Halspolder aan het Haringvliet. Piet de Wit komt in de plaats 

van de huidige turbines langs het Volkerak aan de zuidkant van Goeree-Overflakkee. 

Om de parken mogelijk te maken, moet de gemeente de bestemmingsplannen aanpas-

sen en omgevingsvergunningen verlenen. Voordat de gemeente hierover besluit, zijn 

de milieugevolgen van ieder park onderzocht in een separaat milieueffectrapport. 

 

De milieudienst Rijnmond (DCMR) heeft namens de gemeente de Commissie gevraagd 

om beide rapporten te beoordelen. 

 

Het advies 

De rapporten vergelijken de milieueffecten van verschillende mogelijke opstellingen van 

windturbines en geven een goed beeld van effecten op landschap, leefomgeving en 

natuur. Uit de rapporten blijkt dat de turbines door hun ligging langs het Haringvliet en 

het Volkerak relatief veel vleermuisslachtoffers kunnen veroorzaken. Daarom worden 

de windturbines stilgezet op momenten in het jaar dat er veel vleermuizen aanwezig 

zijn.  

 

De Commissie concludeert dat voor beide parken goede milieu-informatie beschikbaar 

is, waarmee de gemeente goed onderbouwde afwegingen kan maken over de bestem-

mingsplannen en omgevingsvergunningen. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3209
https://www.commissiemer.nl/adviezen/3217
http://www.commissiemer.nl/

