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Persbericht
‘Viking Link’, hoogspanningskabel Verenigd Koninkrijk – Denemarken

Milieueffectrapport bijna compleet
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor een nieuwe hoogspanningskabel tussen het Verenigd Koninkrijk en Denemarken beoordeeld. Zij adviseert het rapport op twee punten aan te vullen.
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 en Klimaat - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project
De ‘Viking Link’ hoogspanningskabel, met een capaciteit van 1.400 MW en een lengte
van meer dan 600 km, moet vanaf 2022 de uitwisseling van elektriciteit tussen Denemarken en het Verenigd Koninkrijk mogelijk maken. Omdat het voorgestelde tracé de
Nederlandse Exclusieve Economische Zone doorkruist, zijn ook vergunningen van de
Nederlandse overheid vereist. Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat
hierover besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De minister heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen.
Het advies
Het rapport besteedt aandacht aan alle belangrijke effecten die optreden bij de aanleg
in de zeebodem, het gebruik en de eventuele verwijdering van de kabel. Mogelijke
schade aan de natuur is het belangrijkste aandachtspunt. Die zal vooral optreden bij
het aanleggen van de kabel, bijvoorbeeld omdat het apparaat dat de sleuf maakt waarin
de kabel komt, het aanwezige leven aantast of verstoort. Het rapport beschrijft maatregelen om negatieve effecten te voorkomen of te beperken.
Op twee punten ontbreekt nog essentiële informatie. In de eerste plaats is de mate
waarin het sediment zich verspreidt als de kabel bij de Klaverbank wordt ingegraven,
onvoldoende onderbouwd. Daarnaast zijn de gevolgen van het project voor de Noordkromp niet beschreven. De Noordkromp is een bedreigde schelpdiersoort die op grond
van internationale afspraken beschermd dient te worden.
De Commissie adviseert het rapport op deze punten aan te vullen. De minister heeft
aangegeven het advies over te nemen.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3146
Voor meer informatie kunt u bellen met Veronica ten Holder, 030 – 234 76 66 of 06 – 310 464 79.

