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Persbericht: Windpark Wieringermeer  

 
Milieueffectrapport bijna compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het windpark Wieringer-

meer beoordeeld. Het rapport beschrijft goed hoe de milieuknelpunten die het 

park veroorzaakt, zijn op te lossen. Het beschrijft nog niet hoe het verlies aan 

natuur in het Robbenoordbos kan worden gecompenseerd. 

 

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, van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Hollandse Kroon - besluit 

over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Windkracht Wieringermeer wil in de Wieringermeer een windpark realiseren met 78 à 

106 windturbines en een vermogen van 300 à 400 MW. De nieuwe turbines komen 

gedeeltelijk in de plaats van de bestaande turbines. Om het windpark mogelijk te maken 

moeten de ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu 

(IenM) een Rijksinpassingsplan vaststellen. Ook is een omgevingsvergunning van de 

gemeente Hollandse Kroon nodig. De milieueffecten van het nieuwe park zijn onder-

zocht in een milieueffectrapport. 

 

De ministers van EZ en IenM en de gemeente Hollandse Kroon hebben de Commissie 

gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het milieueffectrapport beschrijft op heldere wijze de effecten van het windpark op de 

natuur en het milieu en is prettig leesbaar. Het rapport geeft een goed overzicht van de 

milieuknelpunten en de mogelijkheden om deze op te lossen. Voorbeelden van derge-

lijke knelpunten zijn de effecten op vogels en vleermuizen en de geluidhinder voor om-

wonenden. 

 

Het rapport laat zien dat er maatregelen nodig zijn om verlies aan natuurgebied in het 

Robbenoordbos te compenseren. Het is echter nog onduidelijk op welke wijze de com-

pensatie kan plaatsvinden.  

 

De Commissie vindt het belangrijk dat voorafgaand aan het te nemen besluit duidelijk 

is waar de compensatie plaatsvindt, hoe effectief deze is en wie hiervoor verantwoor-

delijk is. Daarom adviseert de Commissie om dit in een aanvulling op het rapport uit te 

werken. 

 

Het bevoegd gezag heeft laten weten de informatie aan te vullen voordat het een besluit 

neemt. 
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