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Persbericht: Kavelbesluiten Windenergie op zee Borssele 

 
Welke milieueffecten van windparken op 

zee onderzoeken? 
 

De Commissie m.e.r. vindt de aanpak om de milieueffecten van kavels voor wind-

energie op zee bij Borssele te onderzoeken helder. In een kavelbesluit wordt be-

paald waar en onder welke voorwaarden een windpark op zee gerealiseerd mag 

worden. Bijzonder aan de aanpak is ook het nieuwe toetsingskader voor natuur. 

 

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 minister van Economische Zaken - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Het wetsvoorstel Windenergie op zee introduceert het zogenaamde ‘kavelbesluit’. In 

een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark op zee 

gerealiseerd mag worden. Met een tender wordt later bepaald welke partij de subsidie 

krijgt en het windpark mag realiseren. De milieugevolgen van een kavelbesluit worden 

onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe wet heeft de minister van Econo-

mische Zaken de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het 

rapport. 

 

Het advies 

De Commissie vindt de voorgestelde onderzoeksaanpak helder en relevant. In het rap-

port worden de milieueffecten van verschillende technische varianten voor windparken 

onderzocht. De Commissie adviseert in het rapport de maatregelen om negatieve ef-

fecten op natuur en scheepvaartveiligheid te beperken duidelijk te beschrijven. Met 

deze informatie kan de minister een goed onderbouwd besluit nemen. 

 

In eerdere adviezen over windenergie op zee benadrukte de Commissie het belang van 

goede milieu-informatie vanwege de grote natuurwaarden op en rondom de Noordzee. 

De omgang hiermee is complex en er is sprake van veel onzekerheden. Het Rijk ont-

wikkelt daarom op dit moment het zogenaamde ‘Kader Ecologie en Cumulatie’. Het 

milieueffectrapport voor de kavel Borssele gaat als eerste gebruik maken van dit nieuwe 

toetsingskader voor natuur. 
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