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Persbericht 

 
 
Onderzoek brede alternatieven voor de Nationale 
Windturbinebepalingen 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffect-

rapport voor de nieuwe nationale milieunormen voor windturbines een breed 

scala aan alternatieven te onderzoeken. Hiermee kan de regering een afgewogen 

keuze maken over de nieuwe normen. Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur 

en Waterstaat had de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud 

van het milieueffectrapport. 

 

De staatssecretaris stelt een milieueffectrapport op bij nieuwe nationale milieunormen 

voor windparken op land. Dat doet zij naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak. 

Voor het besluit over de normen is een milieueffectrapport vereist. 

 

Naast geluid, slagschaduw en externe veiligheid hebben windparken meer milieueffec-

ten. Een brede blik is nodig voor een goede afweging over de nieuwe milieunormen in 

de alternatieven. Laat niet bij voorbaat normen afvallen als ze kunnen bijdragen aan de 

bescherming van de leefomgeving. Denk aan normen over participatie van bewoners 

bij windparken en normen over de bescherming van vogels en vleermuizen. Houd ook 

een brede blik bij het selecteren van de alternatieven. Voor bijvoorbeeld geluid en slag-

schaduw zijn aangepaste normen denkbaar: hogere en lagere.  

 

Breng de milieueffecten van de verschillende mogelijkheden in beeld. In Nederland is 

er per regio een Regionale Energiestrategie (RES 1.0) opgesteld. Deze vormen een 

duidelijke en herkenbare vergelijkingsbasis voor de milieueffecten. Gebruik de RES’en 

daarom om de situatie onder de “oude” milieunormen te vergelijken met mogelijke 

nieuwe normen. Laat zien wat de invloed is op de energieopbrengsten. 

 

De staatssecretaris neemt het advies van de Commissie mee bij het opstellen van het 

milieueffectrapport. Verwacht wordt dat het rapport medio 2022 gereed is en dat de 

nieuwe windturbinenormen medio 2023 in werking gaan.  

 

----------------------------------------------------------- 

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 regering - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://commissiemer.nl/adviezen/3615
http://www.commissiemer.nl/

