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Persbericht 

 
Milieueffecten kabeltracés offshore windparken 

goed in beeld 

 

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

shore windparken voor de kust van Zuid-Holland op het elektriciteitsnetwerk  

beoordeeld. Het rapport beschrijft verschillende kabeltracés. De Commissie vindt 

dat met de informatie in het rapport goed onderbouwde milieuafwegingen over 

het voorkeurstracé gemaakt kunnen worden. 

 

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 van Infrastructuur en Milieu - besluit over het project. Zie ook 

www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

TenneT wil toekomstige offshore windparken voor de kust van Zuid-Holland aansluiten 

op het elektriciteitsnet. Om deze parken aan te sluiten wordt het zogenaamd ‘Net op 

Zee’ aangelegd. Het project ‘Net op zee Hollandse kust (zuid)’ bestaat uit één of twee 

platforms op zee, een elektriciteitskabel naar het vaste land en een aansluiting op het 

hoogspanningsnet bij Wateringen of op de Maasvlakte. De milieugevolgen hiervan zijn 

onderzocht in een milieueffectrapport. De ministers van Economische zaken en van 

Infrastructuur en Milieu besluiten binnenkort over het voorkeurstracé.  

 

De ministers hebben de Commissie daarom gevraagd het rapport tussentijds te toetsen. 

 

In een later stadium zullen de milieugevolgen van het gekozen voorkeurstracé nog ver-

der uitgewerkt worden. De Commissie zal deze informatie ook beoordelen. 

 

Het advies 

Het rapport beschrijft drie kabeltracés voor de aansluiting van de offshore windparken 

op het elektriciteitsnet op het vaste land. Twee tracés landen aan bij de Maasvlakte en 

het derde tracé ten zuiden van Kijkduin. Het derde tracé loopt vervolgens ondergronds 

naar Wateringen. Het rapport geeft een goed overzicht van de milieuverschillen tussen 

de tracés en van de mogelijkheden om effecten op natuur en archeologie te voorkomen 

of te beperken. 

 

De Commissie m.e.r. vindt dat de ministers met de informatie in het rapport goed  

onderbouwde milieuafwegingen over het voorkeurstracé kunnen maken. 
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