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Persbericht 

 
Windpark en zonneveld Koningspleij-Noord, Arnhem 

 

Hinder van verlichting windmolens nog niet goed 

beschreven  

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Windpark en zonneveld 

Koningspleij-Noord in Arnhem beoordeeld. Zij adviseert het rapport aan te vullen 

met een beschrijving van de hinder door nachtelijke verlichting en de mogelijk-

heden om deze hinder te beperken. 

 

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 gemeente Arnhem - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project/plan 

De gemeente Arnhem wil in een gebied op en ten zuiden van bedrijventerrein Kleefse 

waard, genaamd Koningspleij-Noord, de mogelijkheid bieden om vier windturbines te 

plaatsen en een 8,5 hectare groot zonneveld realiseren. Voor het hiervoor vast te stellen 

bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen zijn de milieueffecten onderzocht in 

een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie gevraagd het rapport te toet-

sen. 

 

Het advies 

Uit het MER blijkt dat met het op gezette tijden stil zetten van de windturbines nadelige 

gevolgen voor vogels, waaronder de Wulp, zijn uit te sluiten. Ook is er een stilstand-

voorziening om te kunnen voldoen aan de norm voor slagschaduwhinder (maximaal 6 

uur/jaar).  

 

In het bestemmingsplan is aangegeven dat de tiphoogte van de windturbines maximaal 

180 meter mag bedragen. Bij tiphoogtes van meer dan 150 meter is nachtelijke verlich-

ting verplicht. Maar de effecten van verschillende type verlichting (vastbrandend of knip-

perend) en de mogelijkheden om de hinder te beperken zijn nog niet beschreven. 

 

De Commissie adviseert, alvorens een besluit te nemen, de hinder door nachtelijke ver-

lichting inclusief mogelijke mitigerende maatregelen aan te geven. 
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