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Persbericht: Windpark Fryslân  

 
Milieueffecten goed beschreven 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het Wind-

park Fryslân in het IJsselmeer opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat met de nieuwe 

informatie de milieueffecten goed en volledig beschreven zijn. 

 

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 ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, de provincie Fryslân en de gemeenteraad 

van Súdwest Fryslân besluiten over het inpassingsplan, respectievelijk de benodigde vergunningen. Zie ook 

www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Windpark Fryslân B.V. en betrokken overheden willen een windpark van 89 turbines in 

het IJsselmeer realiseren. Het windpark ligt in het noordelijk deel van het IJsselmeer, 

nabij de Afsluitdijk in de gemeente Súdwest Fryslân. Voordat de overheden een besluit 

nemen over het windpark, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

Het advies 

De Commissie stelde eerder vast dat het rapport goede informatie van hoge kwaliteit 

bevat. De visualisaties en de beschrijving van de gevolgen voor het landschap zijn een 

voorbeeld voor toekomstige milieueffectrapporten over windparken. Op één onderdeel, 

de beschrijving van de gevolgen voor watervogels (vooral Zwarte Stern en Topper-

eend), heeft de Commissie geadviseerd de gevolgen nader te onderzoeken en het rap-

port daarop aan te vullen. 

 

Uit de nieuwe informatie blijkt dat als de tiplaagte van de rotorbladen van de turbines 

wordt verhoogd, negatieve gevolgen voor de Zwarte Stern zijn uit te sluiten. Voor de 

Toppereend acht de Commissie hiervoor nog extra maatregelen nodig. Te denken valt 

aan het stilzetten van de turbines tijdens risicovolle vliegperiodes en/of het zodanig ont-

werpen van de natuurvoorziening dat de voedselsituatie voor Toppereenden verbetert. 

De initiatiefnemer heeft aangegeven deze maatregelen te gaan uitwerken en op korte 

termijn voor te leggen aan de Commissie. 
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