18 mei 2017

Persbericht

Inpassingsplan windpark Nij Hiddum-Houw, kop Afsluitdijk

Onderbouw keuze voor windpark Nij Hiddum-Houw
beter
De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor het windpark
Nij Hiddum-Houw de (milieu)argumenten te beschrijven op grond waarvan de provincie stelt dat deze locatie de voorkeur heeft boven of gelijkwaardig is aan andere mogelijke locaties.
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
Provinciale Staten van Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân - besluiten over het project. Zie ook
www.commissiemer.nl.

Het plan
Het samenwerkingsverband Brouwer Windturbines B.V., Windpark A7 B.V. en Nuon
Wind Development wil windpark ‘Nij Hiddum-Houw’ van in totaal 42 megawatt realiseren op de Kop van de Afsluitdijk. De tien bestaande turbines van het huidige park Hiddum-Houw (tezamen 5 megawatt) worden verwijderd. Voor het project wordt een Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld door de provincie Fryslân en een omgevingsvergunning verleend door de gemeente Súdwest-Fryslân. De milieugevolgen hiervan worden onderzocht in een milieueffectrapport. Daarnaast heeft de provincie een aparte notitie geschreven over de locatiekeuze van dit park.
De provincie heeft de Commissie nu gevraagd om een advies te geven over de onderbouwing van de locatie van dit park voorafgaand aan de latere toetsing van het milieueffectrapport.
Het advies
Uit de notitie van de provincie blijkt dat de locatie op de Kop van de Afsluitdijk, Nij Hiddum-Houw, steeds in beeld is geweest als windenergielocatie. De eerder door de provincie genomen stappen in het besluitvormingsproces zijn ook duidelijk weergegeven
in de notitie. De provincie meldt echter niet waarom Nij Hiddum-Houw de voorkeur heeft
boven, of gelijkwaardig is aan, andere locaties in de provincie.
De Commissie vindt het voor de transparantie in de publieke discussie van belang dat
duidelijk is waarom gekozen is voor een windpark op de Kop van de Afsluitdijk en niet
voor een andere locatie in Fryslân. De Commissie adviseert daarom om in het komende
milieueffectrapport alsnog de (milieu)argumenten te beschrijven voor deze locatie.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3188
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73.

