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Onderwerp
Windpark Goyerbrug: besluit op Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling

Geachte heer Berendts,

Op 21 november 2018 hebben wij uw Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling voor Windpark 
Goyerbrug ontvangen. Hierna hebben wij op 12 december 2018 de Oplegnotitie bij aanmeldingsnotitie 
Windpark Goyerbrug ontvangen.

Besluit
Wij hebben besloten dat voor Windpark Goyerbrug geen m.e.r.-procedure hoeft te worden doorlopen. 

Motivering besluit
Wij hebben uw Aanmeldingsnotitie en de Oplegnotitie (hierna: notities) en de onderzoeken die daar 
deel van uitmaken, voor zover het onze bevoegdheid betreft (voor de Wet natuurbeheer en voor 
radarverstoring zijn wij geen bevoegd gezag), getoetst aan de criteria in bijlage III van de Europese 
richtlijn milieueffectbeoordeling. Volgens ons is sprake van gedegen en uitgebreide notities en van 
gedegen en uitgebreide onderzoeken. Onze toetsing van de notities en de onderzoeken heeft niet 
geleid tot twijfel aan de juistheid van de beschrijving van de (globale) effecten voor het milieu in de 
notities en/of aan de juistheid van (de conclusies in) de onderzoeken. Uit de notities en de 
onderzoeken blijkt dat Windpark Goyerbrug bij het toepassen van de in de notities genoemde 
mitigerende maatregelen niet leidt tot belangrijke cumulatieve effecten en/of tot belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu. Daarnaast zijn er bij Windpark Goyerbrug geen bijzondere omstandigheden 
die aanleiding geven om (toch) een m.e.r.-procedure te doorlopen. Daarom hebben wij besloten dat 
voor Windpark Goyerbrug geen m.e.r.-procedure hoeft te worden doorlopen.

Vragen
Als u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met Peter Lemmers via telefoonnummer 
(030) 63 92 611.
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