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NOTITIE  

 

 

Datum 

 

3 oktober 2014 

 

Aan  

 

Commissie voor de m.e.r. 

 

Van  

 

Betreft 

 

Pondera Consult 

 

Aanvulling MER Windpark Wieringermeer voorlopig toetsingsadvies Commissie voor 

de m.e.r. 

  

Projectnummer 

 

713057 

Aanleiding 

Op 26 september 2014 heeft de Commissie voor de m.e.r. (rapportnummer 2850-44) het MER 

van windpark Wieringermeer , inclusief Passende beoordeling (Pb), getoetst en van een advies 

voorzien. In haar voorlopige toetsingsadvies signaleert de Commissie m.e.r. één tekortkoming 

die zij essentieel acht voor besluitvorming over het windpark. Het gaat hier om het ontbreken 

van de uitwerking van de compensatieopgave voor de natuurwaarden die in de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) verloren gaan. Deze notitie betreft de aanvulling van het MER voor 

Windpark Wieringermeer ten aanzien van de geconstateerde tekortkoming.  

 

Daarnaast doet de Commissie in haar voorlopig toetsingsadvies twee aanbevelingen voor het 

vervolg traject. De initiatiefnemers en het bevoegd gezag zullen voor de vervolgbesluitvorming 

rekening houden met de aanbevelingen van de Commissie. 

 

Tekortkoming EHS compensatie 

De door de Commissie gesignaleerde tekortkoming in het MER is als volgt omschreven: 

 

“De Commissie adviseert in een aanvulling op het MER de mogelijkheden voor de benodigde 

EHS compensatie uit te werken. Laat op kaart zien waar de compensatie kan plaatsvinden en 

hoe effectief deze is. Motiveer de wijze waarop de compensatie kan worden uitgevoerd en wie 

hiervoor verantwoordelijk is.” 

 

De initiatiefnemers zijn samen met het bevoegd gezag en de beheerder van het 

Robbenoordbos (Staatsbosbeheer) gedurende de tijd van het opstellen van het MER in overleg 

geweest over de compensatie van de EHS. Hiertoe is in de eerste instantie breed verkend wat 

de mogelijkheden en kansen zijn van de compensatie en aan welke randvoorwaarden deze 

dient te voldoen. Hierbij is vastgesteld dat de compensatie bij voorkeur binnen het plangebied 

van Windpark Wieringermeer, de Wieringermeerpolder, dient te worden gezocht. 

 

Sinds de totstandkoming van het voorontwerp-inpassingsplan is het proces om te komen tot 

een goede EHS compensatie in een stroomversnelling geraakt en heeft geleid tot een drietal 

concrete locaties die in detail zijn beschouwd. De stand van zaken van deze beschouwing is 
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opgenomen in de notitie van Bureau Waardenburg, d.d. 24 september 2014 te vinden in bijlage 

1 van deze aanvulling. Hierin is uitvoerig ingegaan op mogelijke compensatie locaties en de 

ecologische effectiviteit. Geconcludeerd wordt dat alle drie de gebieden qua areaal voldoen 

maar dat ecologisch gezien de voorkeur wordt gegeven aan de percelen nabij het 

Robbenoordbos en de Skril. 

 

Op dit moment vinden gesprekken met grondeigenaren, beheerder, gemeente en provincie 

plaats of overeenstemming kan worden bereikt over de locatie. Deze gesprekken zijn op dit 

moment nog niet afgerond en er kan dus nog niet vooruitgelopen worden op de definitieve 

keuze voor een locatie. 

 

In het kader van het ontwerp-inpassingsplan wordt een gemotiveerde afweging gemaakt ten 

aanzien van de borging van de EHS compensatie. De intentie is de EHS compensatie in één 

van de drie beschouwde gebieden zal plaatsvinden en dat deze wordt geborgd in het ontwerp-

inpassingsplan Windpark Wieringermeer.  Daarnaast zullen de initiatiefnemers met het bevoegd 

gezag een overeenkomst aangaan om de compensatie ook op die wijze te borgen. 

 

 

Bijlage 1: Notitie bureau Waardenburg d.d. 24-09-2014 


