14 juli 2016

Persbericht
Advies Commissie m.e.r. over kavelbesluiten I en II windparken op zee Hollandse Kust (zuid)

Milieueffecten goed beschreven
De Commissie m.e.r. heeft de milieueffectrapporten voor de kavelbesluiten I en II
windparken op zee Hollandse Kust (zuid) beoordeeld. Zij vindt dat daarin de milieueffecten goed zijn beschreven. De rapporten laten zien dat door het nemen
van maatregelen geen onaanvaardbare effecten optreden voor de natuur op de
Noordzee.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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 van Infrastructuur en Milieu - besluit over het project. Zie ook
www.commissiemer.nl.

Het plan
De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu willen besluiten
over twee kavels voor het realiseren van windparken op zee in het windenergiegebied
Hollandse Kust (zuid). 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. Voordat de ministers besluiten zijn de milieugevolgen onderzocht in twee milieueffectrapporten. De
ministers hebben de Commissie m.e.r. gevraagd beide rapporten te toetsen.
Het toetsingsadvies
De Commissie m.e.r. vindt dat de rapporten een compleet beeld geven van de milieugevolgen van de aanleg en exploitatie van de windparken. Zo is een helder overzicht
gegeven van de maatregelen en voorschriften die nodig zijn om te negatieve effecten
op bruinvissen, zeehonden, vissen, vogels en vleermuizen te voorkomen. Maatregelen
zijn bijvoorbeeld het stiller heien bij de aanleg van de windturbines zodat het onderwaterleven minder schade ondervindt door onderwatergeluid, en het langzamer laten
draaien van de turbines tijdens de vogel- en vleermuizentrek om slachtoffers te beperken.
De Commissie vindt dat de ministers met deze milieu-informatie goed afgewogen besluiten over de kavels kunnen nemen.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3091
Voor meer informatie kunt u bellen met Rob Verheem, 030-234 76 66 of 06-460 976 19.

