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Milieueffectrapport voor windpark De Pals in Bladel

Plaats windturbines onvoldoende gemotiveerd
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor windpark De Pals in Bladel beoordeeld. Zij vindt dat het rapport onvoldoende duidelijk maakt of de beschikbare ruimte wel optimaal wordt benut. Ook is niet goed onderbouwd of de
schade aan de natuur toelaatbaar is.
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. Het bevoegd gezag - in dit geval
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel - besluit over het project. Zie ook
www.commissiemer.nl.

Het project
Force Renewable Factory bv wil in de gemeente Bladel windpark De Pals bouwen. Het
windpark met 4 windturbines is gepland langs de A67, nabij de Belgische grens. Voor
het nieuwe park moet een omgevingsvergunning worden verleend waarmee onder andere van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. Voordat de gemeente hierover
besluit, zijn de milieugevolgen van het park onderzocht in een milieueffectrapport.
De gemeente Bladel heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen.
Het advies
Om energieneutraal te worden overweegt de gemeente Bladel de realisatie van winden zonneparken. Of en hoe windpark De Pals optimaal bijdraagt aan het bereiken van
dat doel, moet goed worden gemotiveerd. Volgens de Commissie maakt het rapport dat
onvoldoende duidelijk. Zo zijn andere locaties dan langs de A67 niet in kaart gebracht
en vergeleken.
De gevolgen voor de geluidhinder, de veiligheid en het landschap van het plaatsen van
turbines langs de A67 zijn goed onderzocht en duidelijk gepresenteerd. Alleen het onderzoek naar de gevolgen voor beschermde natuurgebieden en soorten voldoet niet.
Zo is geen aandacht besteed aan het feit dat niet alleen windpark De Pals slachtoffers
onder vogels en vleermuizen veroorzaakt, maar ook bestaande en geplande turbines in
de buurt. Daarmee is onvoldoende gemotiveerd of de natuurschade die ontstaat, toelaatbaar is.
De Commissie adviseert om over andere locaties dan die langs de A67 en over (het
tegengaan van) effecten op de natuur meer informatie te geven. Pas daarna zou over
de vergunning moeten worden besloten zodat met de nieuwe informatie rekening kan
worden gehouden.

Noot voor de redactie
Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73.

