20 september 2016

Persbericht

Advies Commissie m.e.r. over inhoud milieueffectrapport Viking Link
De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de hoogspanningskabel ‘Viking Link’, tussen het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, de milieueffecten van technieken om de kabel in de zeebodem te begraven weer te geven. Het onderzoek moet zich verder concentreren op de effecten voor de natuur.
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 minister van Economische Zaken - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project
Het project ‘Viking Link’ betreft de realisatie van een hoogspanningskabel met een capaciteit van 1.400 MW en een lengte van meer dan 600 km, die vanaf 2022 de uitwisseling van elektriciteit tussen Denemarken en het Verenigd Koninkrijk mogelijk moet
maken. Omdat het voorgestelde kabeltracé de Nederlandse Exclusieve Economische
Zone doorkruist, zijn voor dit project ook vergunningen van de Nederlandse overheid
vereist. Voordat de minister van Economische zaken hierover besluit wordt een milieueffectrapport opgesteld.
De minister heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het
rapport.
Het advies
De kabel zal in de zeebodem worden begraven. Daarbij kunnen verschillende technieken worden aangewend. Het rapport moet deze alternatieve technieken goed tegen
elkaar afwegen en de mogelijkheden onderzoeken om het project vanuit milieuoogpunt
te optimaliseren.
De Commissie vraagt in haar advies bijzondere aandacht voor de mogelijke gevolgen
voor de beschermde natuurgebieden ‘Klaverbank’, ‘Doggersbank’ en ‘Centrale Oestergronden’, die dicht bij het kabeltracé liggen of erdoor worden doorkruist, en voor effecten op kwetsbare soorten zoals Noordkromp (een langlevend schelpdier) en Bruinvis.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3146
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73.

