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Persbericht  

 
Veel goede informatie, gevolgen voor vogels nader 

uitwerken 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het oprichten van Wind-

park Fryslân tussentijds beoordeeld. Zij concludeert dat negatieve gevolgen voor 

beschermde vogelsoorten nog niet kunnen worden uitgesloten. 

 

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. De bevoegd gezagen – in dit geval 

de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, de provincie Fryslân en de gemeenteraad 

van Súdwest Fryslân besluiten over het inpassingsplan, respectievelijk de benodigde vergunningen. Zie ook 

www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Windpark Fryslân B.V. en betrokken overheden willen een windpark van circa 90 turbi-

nes in het IJsselmeer realiseren. Het windpark ligt in het noordelijk deel van het IJssel-

meer, nabij de Afsluitdijk in de gemeente Súdwest Fryslân. Voordat de overheden een 

besluit nemen over het windpark, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieu-

effectrapport. 

 

Het IJsselmeer en de nabijgelegen Waddenzee zijn beschermde Natura 2000-gebieden 

en belangrijke leefgebieden voor veel watervogels. Het aanleggen van een windpark 

van deze omvang in en nabij deze gebieden vraagt om een zorgvuldige toetsing van de 

gevolgen voor de natuur. De minister van Economische Zaken en van  Infrastructuur en 

Milieu hebben de Commissie gevraagd het milieueffectrapport tussentijds te toetsen. 

 

Het tussentijdse advies 

De Commissie stelt vast dat het rapport goede informatie van hoge kwaliteit bevat. De 

visualisaties en de beschrijving van de gevolgen voor het landschap zijn een voorbeeld 

voor toekomstige milieueffectrapporten over windparken. Op één onderdeel, de be-

schrijving van de gevolgen voor watervogels, adviseert de Commissie de gevolgen na-

der te onderzoeken en het rapport daarop aan te vullen. 

 

In het gebied leven beschermde vogels, zoals de Zwarte Stern en de Toppereend. Deze 

vogels kunnen in aanvaring komen met de windturbines en/of kunnen door het windpark 

leef- en voedselgebied verliezen. Om deze gevolgen te verminderen beschrijft het rap-

port verschillende maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn de rotor van de turbine ver-

hogen (vogels vliegen er dan onderdoor) en het stilzetten van de turbines in kwetsbare 

perioden. De Commissie constateert dat hiermee de negatieve gevolgen voor watervo-

gels weliswaar verminderen maar nog niet zijn uitgesloten. Zij adviseert daarom deze 

of aanvullende maatregelen nader uit te werken zodat negatieve gevolgen voor be-

schermde vogelsoorten uitgesloten kunnen worden. 

  

De initiatiefnemer heeft aangegeven het advies over te nemen. 
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