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Persbericht  

 
Advies Commissie m.e.r. over Windpark Fryslân 

 

Verbeterde natuurvoorziening biedt voldoende 

voedselgebied voor Toppereend 

 

De Commissie m.e.r. heeft een aanvullende notitie op het milieueffectrapport voor 

Windpark Fryslân beoordeeld. De notitie laat goed zien dat de aantasting van het 

voedselgebied van de Toppereend door het windpark voldoende wordt gemiti-

geerd met de verbeterde natuurvoorziening.    

 

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 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 89 turbines in 

het IJsselmeer realiseren. Het windpark ligt in het noordelijk deel van het IJsselmeer 

nabij de Afsluitdijk in de gemeente Súdwest Fryslân. Het IJsselmeer is een beschermd 

natuurgebied en een belangrijk leefgebied voor veel watervogels. Voordat de overhe-

den een besluit nemen over het windpark, zijn de milieugevolgen onderzocht in een 

milieueffectrapport.  

In haar toetsingsadvies gaf de Commissie m.e.r. aan dat het rapport alle noodzakelijke 

informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het plan. Zij adviseerde wel om 

voor de Toppereend, een beschermde eendensoort, extra maatregelen te nemen om 

onaanvaardbare schade te voorkomen. Eén van de mogelijke maatregelen, het optima-

liseren van de natuurvoorziening als voedselgebied voor de Toppereend, is uitgewerkt 

in een aanvullende notitie op het milieueffectrapport. De ministers hebben de Commis-

sie gevraagd deze notitie te toetsen.  

 

Het toetsingsadvies 

De notitie beschrijft de aanleg van een ‘kunstrif’ bij de natuurvoorziening waarop mos-

selen zich kunnen hechten. Mosselen vormen een belangrijke voedselbron voor Top-

pereenden. De Commissie vindt dat de notitie voldoende duidelijk maakt dat hiermee 

het verlies aan voedselgebied als gevolg van het windpark wordt goedgemaakt. Onaan-

vaardbare schade voor de Toppereend is hiermee naar verwachting te voorkomen. Be-

langrijk is de werking van de verbeterde natuurvoorziening in de praktijk te monitoren. 

De notitie beschrijft verschillende mogelijkheden ‘achter de hand’ om de effectiviteit van 

de natuurvoorziening verder te verbeteren.  
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