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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. 
 

Persbericht 

 
Inpassingsplan windpark Nij Hiddum-Houw, kop Afsluitdijk 

 

Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor het windpark 

Nij Hiddum-Houw helder aan te geven waarom deze locatie de voorkeur heeft ten 

opzichte van andere mogelijke locaties voor windparken in de provincie Fryslân. 

 

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 

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 willen een windpark van in totaal 42 megawatt realiseren bij de Kop 

van de Afsluitdijk (windpark Nij Hiddum-Houw). De tien bestaande turbines van het hui-

dige park Hiddum-Houw (tezamen 5 megawatt) zullen verdwijnen. Voor het project moet 

een Provinciaal Inpassingsplan worden vastgesteld door de provincie Fryslân en een 

omgevingsvergunning worden verleend door de gemeente Súdwest-Fryslân. Voordat 

Provinciale Staten van Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân hierover een besluit 

nemen worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De provincie Fryslân heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud 

van het rapport.  

 

Het advies 

De Commissie adviseert om in het rapport aan te geven hoe de locatie Nij Hiddum-

Houw zich verhoudt tot andere mogelijke locaties in de provincie Fryslân. De aspecten 

leefomgeving, landschap, natuur en energieopbrengst zijn daarbij van belang. Met deze 

informatie kan de provincie onderbouwen waarom juist voor deze locatie gekozen wordt 

en niet voor andere locaties in de provincie.  

 

Ook adviseert de Commissie in het rapport een overzicht op te nemen van de verschil-

lende opstellingsmogelijkheden van turbines op de locatie Nij Hiddum-Houw. De mili-

eueffecten van turbineopstellingen kunnen namelijk verschillen, bijvoorbeeld een rusti-

ger beeld voor het landschap of minder vogelslachtoffers. 

 

Het rapport biedt hiermee straks een goed inzicht in de keuzes voor het vaststellen van 

het Provinciaal Inpassingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning.  

http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3188
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