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1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) 

De ‘Vereniging Windpark Bommelerwaard-A2’ heeft het voornemen om in de gemeente Zalt-

bommel een windpark van drie windturbines met een gepland opgesteld vermogen van 7,5 

tot 12 megawatt te ontwikkelen. Voor de besluitvorming over het provinciaal inpassingsplan 

en de benodigde vergunningen (o.a. omgevingsvergunning) is een milieueffectrapport (verder 

MER) opgesteld. De provincie Gelderland heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage1 

(verder de Commissie) gevraagd het MER te toetsen. In dit toetsingsadvies beoordeelt de 

Commissie of het MER voldoende informatie bevat om het milieubelang volwaardig te kunnen 

meewegen. 

 

Wat laat het MER zien? 

Het windpark Bommelerwaard-A2 ligt tussen de rijksweg A2 en het spoor Utrecht en ‘s-Her-

togenbosch ten zuidoosten van Zaltbommel. In het MER zijn de milieueffecten van drie op-

stellingsalternatieven onderzocht: twee lijnopstellingen langs de spoorlijn en een alternatief 

in de noordwesthoek van het plangebied nabij de afrit van de A2. Voor alle alternatieven 

geldt dat nadelige milieugevolgen ontstaan voor geluid, slagschaduw, natuur, landschap en 

veiligheid. Uit het MER blijkt echter dat deze effecten beperkt kunnen worden met maatrege-

len, zoals lagere rotorsnelheden, stilstandregeling en kleinere turbines. Het voorkeursalter-

natief is bepaald door op basis van de resultaten van het MER effecten op geluid, slagscha-

duw en veiligheid zoveel mogelijk te beperken. 

  

In het MER is een afzonderlijke effectbeoordeling uitgevoerd naar cumulatieve effecten van 

het voorkeursalternatief met een mogelijk toekomstig windpark ten zuiden van het plange-

bied op het grondgebied van de gemeente Maasdriel. Aan de hand van een aantal opstel-

lingsprincipes is onderzocht wat de gezamenlijke effecten van beide projecten zijn. Hieruit 

blijkt dat beide projecten uitvoerbaar zijn en dat er ook gezamenlijk geen belangrijke nade-

lige milieugevolgen ontstaan.   

 

Wat vindt de Commissie van het MER? 

De milieueffecten zijn uitgebreid en volledig behandeld. Het MER brengt de effecten ook on-

der de normen van wet- en regelgevingen in beeld. Hiermee is een volledig beeld van de te 

verwachten milieugevolgen gegeven. Daarnaast zijn realistische en zinvolle alternatieven on-

derzocht die op een aantal onderdelen onderscheidend zijn ten opzichte van elkaar. Het MER 

levert hiermee relevante keuzes aan voor de besluitvorming. 

  

  

                                                                        

1  De samenstelling en werkwijze van de werkgroep van de Commissie m.e.r. en verdere projectgegevens staan in bijlage 

1 van dit advies. U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt, via de link 3219 of door dit nummer op 

www.commissiemer.nl  in te vullen in het zoekvak. 

http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3219
http://www.commissiemer.nl/
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De Commissie spreekt voorts haar waardering uit voor de uitgevoerde effectbeoordeling van 

het project in combinatie met het eventueel toekomstig windpark in Maasdriel. Dit onderzoek 

is gedetailleerd uitgevoerd. Hiermee is goed onderbouwd dat het windpark Bommelerwaard-

A2 dit initiatief niet onmogelijk maakt.  

 

Het MER bevat - naar het oordeel van de Commissie - alle noodzakelijke informatie voor de 

besluitvorming.  



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Hoe toetst de Commissie? 

De Commissie bestaat uit een werkgroep van deskundigen. Deze werkgroep beoordeelt of het 

milieueffectrapport de benodigde milieu-informatie bevat en of deze juist is. Als er informatie 

ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoordeelt de Commissie of zij die essentieel vindt. Dat is 

het geval als aanvullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwe-

gingen. In die gevallen adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar 

te stellen, vóór het besluit wordt genomen. De werkgroep bezoekt hierbij ook het gebied waar 

milieugevolgen kunnen optreden. Meer informatie over de werkwijze van de Commissie vindt 

u op: http://www.commissiemer.nl/advisering/watbiedtdecommissie 

 

Wie zit er in de werkgroep? 

Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 

Peter van der Boom 

Jan Jaap de Graeff (voorzitter) 

Caspar Slijpen 

Jan-Willem van Veen (secretaris) 

Rob Vogel 

Gerrit de Zoeten 

 

Wat zijn de besluiten waarvoor dit milieueffectrapport is opgesteld? 

Het provinciaal inpassingsplan en de omgevingsvergunning  

 

Waarom wordt hiervoor een milieueffectrapport opgesteld? 

Voor alle activiteiten die grote milieugevolgen kunnen hebben, moet in Nederland een milieu-

effectrapport worden opgesteld. De bijlagen C en D bij het Besluit m.e.r. http://www.commis-

siemer.nl/regelgeving/besluitmer geven aan wanneer dit het geval is. Voor deze procedure 

gaat het in ieder geval om de activiteit C22.2 en D22.2  

 

Wie besluit over Windpark Bommelerwaard-A2?  

De Provinciale Staten van de provincie Gelderland zij zijn bevoegd gezag. 

 

Wie neemt het initiatief? 

De Vereniging Windpark Bommelerwaard-A2  

 

Heeft de Commissie ook zienswijzen en adviezen bij haar advies betrokken? 

De Commissie is door Provinciale Staten van de provincie Gelderland niet in de gelegenheid 

gesteld om zienswijzen en adviezen bij haar advies te betrekken. 

 

Waar vind ik de stukken die de Commissie heeft beoordeeld? 

U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt, door op www.commissiemer.nl pro-

jectnummer 3219 in te vullen in het zoekvak. 

  

http://www.commissiemer.nl/advisering/watbiedtdecommissie
http://www.commissiemer.nl/regelgeving/besluitmer
http://www.commissiemer.nl/regelgeving/besluitmer
http://www.commissiemer.nl/
http://commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3219


 

 

 

 

 


