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Persbericht: Windpark Wieringermeer  

 
 

Milieueffectrapport windpark Wieringermeer 

volledig 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het windpark Wieringer-

meer opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat het aangevulde rapport de milieueffecten 

goed beschrijft. 

 

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, van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Hollandse Kroon - besluit 

over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Windkracht Wieringermeer wil in de Wieringermeer een windpark realiseren met 78 à 

106 windturbines en een vermogen van 300 à 400 MW. De nieuwe turbines komen 

gedeeltelijk in de plaats van bestaande turbines. Om het windpark mogelijk te maken 

moeten de ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu 

(IenM) een Rijksinpassingsplan vaststellen. Ook is een omgevingsvergunning van de 

gemeente Hollandse Kroon nodig. De milieueffecten van het nieuwe park zijn onder-

zocht in een milieueffectrapport. De Commissie oordeelde eerder dat op één onderdeel 

informatie ontbrak in het rapport. Het rapport is daarom aangevuld. 

 

De ministers van EZ en IenM en de gemeente Hollandse Kroon hebben de Commissie 

gevraagd het aangevulde rapport te toetsen. 

 

Het advies 

In het Robbenoordbos gaat natuur verloren als er windturbines worden geplaatst. Dat 

verlies moet worden gecompenseerd. Maar hoe die compensatie kan plaatsvinden, was 

niet uitgewerkt. De Commissie vond het belangrijk dat duidelijk zou zijn waar compen-

satie kan plaatsvinden, hoe effectief ze is en wie hiervoor verantwoordelijk zou zijn, vóór 

er over het project zou worden besloten. 

 

Het aangevulde rapport maakt duidelijk hoe omvangrijk de tijdelijke en permanente ver-

liezen aan bosoppervlak zullen zijn en wat de natuurwaarde ervan is. Ze laat ook zien 

waar compensatie kan plaatsvinden, wat daarvoor dient te gebeuren en wat voor- en 

nadelen zijn van de onderzochte locaties.  

 

De Commissie vindt dat de milieueffecten van het windpark nu goed en volledig be-

schreven zijn. 
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