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Persbericht: milieueffectrapport structuurvisie wind op zee 
 

Zoek beste gebieden voor wind op zee 
 
Welke gebieden op de Noordzee zijn het geschiktst voor windparken? Zijn 
dat andere gebieden dan ‘Hollandse Kust’ en ‘Ten noorden van de Wadden-
zee’? Hoe kunnen gevolgen voor vogels en onderwaterleven voorkomen wor-
den? Het op te stellen milieueffectrapport (MER) moet antwoord geven op 
deze vragen vindt de Commissie voor de m.e.r. 
 
Het plan 
De rijksoverheid zoekt ruimte voor ongeveer 6000 megawatt aan windparken op de 
Noordzee. Hiervoor wil zij het Nationaal Waterplan wijzigen. De gebieden voor 
windparken worden vastgelegd in de structuurvisie Wind op Zee. 
 
Voordat de structuurvisie wordt opgesteld worden de milieueffecten beoordeeld in 
een MER. Op verzoek van de Ministers van Infrastructuur en Milieu en Economi-
sche Zaken adviseerde de Commissie over de inhoud van het op te stellen MER. 
 
Wat moet er in het MER komen? 
De Commissie adviseert om in het MER de keuze en de begrenzing van de zoek-
gebieden voor windparken op de Noordzee goed te onderbouwen. Beantwoord 
daarbij de volgende vragen: 
• Zijn er gebieden in de Noordzee die uit oogpunt van energieopbrengst of het 

voorkomen van effecten op vogels en onderwaterleven gunstiger zijn dan de 
beoogde gebieden ‘Hollandse Kust’ en ‘Ten Noorden van de Waddenzee’? 

• Laat zien hoe de lopende onderzoeken naar één of meer ‘stopcontacten op 
zee’ en ‘windparken binnen de 12-mijlszone’ de keuze voor gebieden en de 
begrenzing daarvan beïnvloeden. 

 
Onderzoek daarna de optimale ruimtelijke inrichting van de zoekgebieden. Kijk 
naar alternatieven met meer turbines per km2 en alternatieven met aaneengesloten 
windparken, zodat onderwaterreservaten op de Noordzee kunnen ontstaan. 
 
Windparken kunnen bij de aanleg en in bedrijf gevolgen hebben voor de natuur. 
Vogels kunnen in aanvaring komen met windmolens en het onderwaterleven, zoals 
bruinvissen en zeehonden, kan schade ondervinden door geluidbelasting. De voor-
spelling van effecten op natuur op de Noordzee is erg complex en bevat veel on-
zekerheden en kennisleemtes. De rijksoverheid hanteert daarom het voorzorgbe-
ginsel. 
 
De Commissie adviseert om in het MER duidelijk aan te geven hoe het voorzorg-
beginsel ingevuld wordt. Hierdoor is tijdig duidelijk welke preventieve maatregelen 
nodig zijn. Zo kunnen met maatregelen de ongewenste geluideffecten door heien 
op bruinvissen en zeehonden voorkomen worden. 
 
Commissie voor de 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; zij spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van een initiatief.  
Informatie over het werk van de Commissie is te vinden op www.commissiemer.nl. 
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