21 december 2017

Persbericht
Advies Commissie m.e.r. over aansluiting windparken op zee
voor de Hollandse Kust (zuid) op het hoogspanningsnet

Goede en complete milieu-informatie
De Commissie m.e.r. heeft het aangevulde milieueffectrapport voor de aansluiting
van de offshore windparken voor de Hollandse Kust (zuid) op het hoogspanningsnet beoordeeld. Zij concludeert dat het rapport een goed beeld geeft van de milieugevolgen van potentiële kabeltracés van de windparken naar het vaste land.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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 Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - besluit
over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project
TenneT wil de toekomstige windparken voor de Hollandse Kust (zuid) aansluiten op het
hoogspanningsnet. De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten binnenkort over het inpassingsplan en de
diverse vergunningen die hiervoor nodig zijn. Voorafgaand zijn de milieugevolgen hiervan onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder waren negatieve effecten op de
Bruinvis onduidelijk, daarom is het rapport aangevuld.
De ministers hebben de Commissie gevraagd het aangevulde rapport te toetsen.
Het toetsingsadvies
Het heien van de funderingspalen van de twee offshore platforms, die nodig zijn voor
de aansluiting van de windturbines, leidt tot geluidverstoring onder water van Bruinvissen. Het aangevulde rapport geeft een goed beeld van deze negatieve effecten. Zo
blijkt bijvoorbeeld dat maatregelen nodig zijn en dat door het nemen van maatregelen
teveel natuurschade voorkomen wordt.
De Commissie concludeert dat er nu goede en complete milieu-informatie beschikbaar
is voor de te maken milieuafwegingen over het net op zee Hollandse Kust (zuid).

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3090
Voor meer informatie kunt u bellen met Veronica ten Holder, 030 – 234 76 66 of 06 – 310 464 79.

