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Persbericht 

 
Advies Commissie m.e.r. over aansluiting windparken op 

zee op elektriciteitsnet bij Borssele 

 

Milieueffectrapport compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de aansluiting van off-

shore windparken op het hoogspanningsnet bij Borssele opnieuw beoordeeld. 

Het rapport geeft nu onder meer een goed beeld van de effecten op vogels en 

Bruinvissen. TenneT stelt in het rapport maatregelen voor om teveel effecten op 

natuur te voorkomen. 

 

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 - besluit over het project. Zie ook www.com-

missiemer.nl. 

 

Het project 

TenneT wil toekomstige offshore windparken aansluiten op het hoogspanningsnet bij 

Borssele. De ministers van Economische zaken en van Infrastructuur en Milieu beslui-

ten binnenkort over het inpassingsplan en diverse vergunningen die nodig zijn voor dit 

project Net op Zee Borssele. Voorafgaand zijn de milieugevolgen hiervan onderzocht in 

een milieueffectrapport. De ministers hebben het rapport laten aanpassen omdat de 

Commissie eerder constateerde dat informatie ontbrak. 

 

De ministers hebben de Commissie gevraagd het rapport opnieuw te toetsen. 

 

Het toetsingsadvies 

De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten van vier potentiële tracé-alterna-

tieven voor de hoogspanningsverbinding vanaf de offshore windparken naar het vaste 

land bij Borssele goed vergelijkt. Zo gaat één tracé volledig door de Westerschelde en 

anderen deels over land (volledig ondergronds) of door het Veerse Meer. 

 

In het rapport is aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar een tracé door de Wester-

schelde. De waterbodem van de Westerschelde is dynamisch, waardoor de dieptes van 

de zandlagen waarin de kabel ligt sterk kunnen veranderen. Het rapport geeft nu aan 

dat de kabel dieper in de bodem gelegd wordt om toekomstige herstelwerkzaamheden 

en daaraan verbonden milieugevolgen zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

Het rapport geeft daarnaast nieuwe informatie over effecten tijdens de aanleg op Bruin-

vissen op de Noordzee en op vogels op hoogwatervluchtplaatsen. TenneT stelt in het 

rapport maatregelen voor om teveel effecten te voorkomen (bijvoorbeeld stiller heien). 

 

De Commissie vindt dat hiermee goede milieu-informatie voor de besluiten over Net op 

Zee Borssele beschikbaar is. 
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