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Persbericht 

 
 
Goed onderzoeksvoorstel kabelroutes windpark 
boven de Wadden 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage vindt het onderzoek naar mogelijke 

kabelroutes tussen een nieuw windpark ten noorden van de Waddeneilanden en 

het hoogspanningsnet op land goed afgebakend. De ministers Wiebes en Ol-

longren hadden de Commissie om advies gevraagd over het op te stellen milieu-

effectrapport, dat verschillende kabelroutes op hun omgevingseffecten zal ver-

gelijken. 

 

De stroom die het windpark ten noorden van de Waddeneilanden vanaf 2026 gaat pro-

duceren, wordt aan land gebracht met kabels die bij Burgum, Vierverlaten of Eemsha-

ven Oudeschip op het hoogspanningsnet worden aangesloten. De kabels komen zowel 

op zee als op land ondergronds. Voor de aanleg van de kabels moet een inpassingsplan 

worden opgesteld en zijn verschillende vergunningen nodig. Voordat de ministers hier-

over besluiten wordt een milieueffectrapport opgesteld.  

 

Het rapport moet duidelijk maken in hoeverre de kabelroutes andere vormen van ge-

bruik, zoals zandwinning of visserij, beperken. Extra aandacht is nodig voor de moge-

lijke effecten op het Waddengebied, dat Unesco Werelderfgoed is en bijzondere be-

scherming geniet. Daarnaast moeten mogelijkheden om schade te voorkomen worden 

onderzocht. Een voorbeeld hiervan is aanleggen van de kabels in een jaargetijde waarin 

kwetsbare diersoorten niet of minder worden verstoord. 

 

----------------------------------------------------------- 

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 en klimaat en van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties - besluit 

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3389
http://www.commissiemer.nl/

