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Persbericht: milieueffectrapport structuurvisie wind op zee 
 

Onvoldoende informatie over beste loca-
ties windparken op zee 
 
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de structuurvisie 
wind op zee beoordeeld. Uit het rapport wordt niet duidelijk welke locaties 
van windparken het beste scoren op energieopbrengst, natuur en milieu. Ook 
is nader onderzoek noodzakelijk naar de (cumulatieve) effecten van windpar-
ken op vogels en onderwaterleven. De Commissie m.e.r. adviseert deze in-
formatie alsnog te geven. 
 
Het plan 
De rijksoverheid zoekt ruimte voor nieuwe windparken op de Noordzee binnen de 
zoekgebieden ‘Hollandse Kust’ en ‘Ten Noorden van de Waddeneilanden’. De 
structuurvisie Wind op Zee legt de nieuwe gebieden voor windparken vast.  
 
Voorafgaand hieraan zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. 
Op verzoek van de ministers van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken 
toetste de Commissie m.e.r. de kwaliteit van het rapport. 
 
Het advies 
Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aan-
wezig is om het gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keu-
zeruimte om te zoeken naar locaties voor windparken binnen de zoekgebieden die 
het beste scoren op energieopbrengst, natuur en milieu. Dit onderzoek heeft echter 
niet plaatsgevonden. 
 
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde af-
weging te kunnen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rap-
port de keuzeruimte in beeld te brengen via alternatieven met verspreid gelegen of 
juist zoveel mogelijk aaneengesloten windparken. Verspreid gelegen windparken 
profiteren beter van het windaanbod. Aaneengesloten windparken hebben voorde-
len voor de aansluiting op het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld via een ‘stopcontact op 
zee’. Ook kunnen hiermee onderwaterreservaten gerealiseerd worden. 
 
Het rapport geeft aan dat door het nemen van mitigerende maatregelen de aantas-
ting van de natuur op de Noordzee beperkt zal zijn (vogelslachtoffers en onge-
wenste geluideffecten door heien voor bruinvissen en zeehonden). De Commissie 
m.e.r. vindt deze uitspraak niet goed onderbouwd. Het is namelijk nog onduidelijk 
wat de ecologische draagkracht van de Noordzee is. 
 
Commissie m.e.r. 
De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke commissie van 
deskundigen. Zij adviseert onder meer over de inhoud en kwaliteit van milieueffect-
rapportages en – studies. Zij spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van een ini-
tiatief. Informatie over het werk van de Commissie m.e.r. is te vinden op 
www.commissiemer.nl. 
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