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Onderwerp

M.e.r-beoordeling Windpark Goyerbrug
Geachte leden van de raad,
In deze collegebrief informeren wij u over het besluit op de m.e.r-beoordeling voor Windpark
Goyerbrug.

Aanleiding
In de collegebrief van 13 december 2018 hebben wij u geïnformeerd over het intrekken door de
initiatiefnemer van de aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling en het indienen van een
(nieuwe) aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Windpark Goyerbrug. Deze (nieuwe)
aanmeldingsnotitie heeft de initiatiefnemer op 12 december 2018 op ons verzoek aangevuld.
Op 8 januari jongstleden hebben wij een besluit genomen op de m.e.r-beoordeling, inclusief
aanvullende informatie.

Kernboodschap
Voor een m.e.r. voor een windpark zijn er drie mogelijkheden, afhankelijk van de omvang van het
park:
1.
een aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r-beoordeling (bij 3-9 turbines of een gezamenlijk
vermogen kleiner dan 15 MW)
2.
een volwaardige m.e.r.-beoordeling (bij 10-19 turbines of een vermogen van 15 MW of meer)
3.
een (uitgebreide) m.e.r.-procedure (bij 20 of meer turbines)
Windpark Goyerbrug heeft een gezamenlijk vermogen van 22,4 MW en bestaat uit 4 turbines, zodat
een volwaardige m.e.r-beoordeling (mogelijkheid 2) van toepassing is.
Wij hebben Pondera Consult gevraagd de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling te beoordelen. De
conclusie is dat de kwaliteit van de informatie in de aanmeldingsnotitie voldoende is om globaal de
milieu-effecten in te schatten. Op basis van deze globale effecten is er geen aanleiding om (toch) een
m.e.r.-procedure te doorlopen.
De m.e.r.-beslissing is dan ook dat voor het Windpark Goyerbrug de m.e.r.-beoordeling volstaat en
geen (uitgebreide) m.e.r.-procedure hoeft te worden doorlopen. Dit besluit op de m.e.r-beoordeling zal
bekend worden gemaakt in het Houtens Nieuws en de Staatscourant. Op de m.e.r.-beslissing is geen
apart bezwaar of beroep mogelijk. Dat kan later als onderdeel van de vergunningprocedure.

Consequentie
Een m.e.r.-beoordeling is een globale inschatting van te verwachten milieu-effecten en mogelijkheden
om deze te voorkomen, verzachten of compenseren. Pas in de vergunningprocedure wordt in detail

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.

