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Goed milieuonderzoek windpark ZE-BRA, natuur
vraagt nog extra onderzoek
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffectrapport voor windpark ZE-BRA de gevolgen voor natuur nog verder te onderzoeken. Met die informatie is het rapport, dat verder uitgebreid en volledig is, dan
compleet. De gemeenten Reimerswaal en Woensdrecht hebben de Commissie
gevraagd om het milieueffectrapport te beoordelen.
Eneco, Lindewind en Zeeuwind willen op de grens van Zeeland en Noord-Brabant
Windpark ZE-BRA realiseren. Het doel is om dit gebied maximaal te benutten voor
windenergie met in totaal 19 windturbines. Voor de realisatie moeten wegen worden
aangelegd of aangepast en bouwmaterialen worden aangevoerd. De verwijdering van
een windturbine in Woensdrecht en van de windparken Bath en Anna-Mariapolder zijn
onderdeel van het plan. Voordat de gemeente, provincies en waterschappen besluiten
over de vergunningen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
De gemeenten beschikken over een overzichtelijk, gedetailleerd en toegankelijk milieueffectrapport, waarin de milieueffecten goed en zorgvuldig zijn beschreven. Ook wordt
duidelijk wat de kans op hinder is voor omwonenden.
De effecten op natuur zijn goed onderzocht, maar op twee punten ontbreekt nog informatie. Eén van de windturbines is nu geplaatst in het Natuurnetwerk Zeeland, wat kan
leiden tot aantasting van natuurwaarden. De Commissie adviseert om de gevolgen hiervan uitvoeriger te beschrijven. Daarnaast komt er bij de aanleg van het windpark extra
stikstof vrij. De gevolgen hiervan voor het Natura 2000-gebied Brabantse Wal zijn nog
niet volledig in beeld.
De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te vullen en dan een besluit
te nemen over windpark ZE-BRA.
De gemeente heeft aangegeven het rapport op deze punten aan te vullen en nogmaals
aan de Commissie voor te leggen.
----------------------------------------------------------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
de gemeenten Reimerswaal en Woensdrecht, de provincie Zeeland en de waterschappen - besluit over het
project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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