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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Gijs Hoevenaars, (030) 234 76 10. 

Persbericht 

 
Windpark op zee kavel V Hollandse Kust (noord) 
 
Landschap en onderwaterleven nu voldoende be-
schreven 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor een windpark op de 

Noordzee in het gebied Hollandse Kust (noord) opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat 

het aangepaste rapport goede en complete milieu-informatie bevat voor een be-

sluit over dit windpark op zee. 

 

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 en Klimaat - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De minister van Economische Zaken en Klimaat wil besluiten over een toekomstige 

plaats voor een windpark op de Noordzee, namelijk kavel V in het windenergie gebied 

Hollandse Kust (noord). In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voor-

waarden een windpark op zee gerealiseerd mag worden. Met een tender wordt later 

bepaald welke partij de subsidie krijgt en het windpark mag realiseren.  

In een eerder advies constateerde de Commissie dat er nog belangrijke informatie in 

het milieueffectrapport ontbrak. Daarop is het rapport aangepast. 

 

De minister heeft de Commissie m.e.r. nu gevraagd het aangepaste rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het aangepaste rapport laat zien dat het mogelijk is dat de turbines in het gebied Hol-

landse Kust (noord) verder van de kust worden geplaatst. Turbines blijken dan in kust-

plaatsen zoals Petten en Bergen aan Zee minder vaak zichtbaar te zijn. In andere kust-

plaatsen neemt de zichtbaarheid van de turbines iets toe. 

 

Ook blijkt dat de fundering van 10 MW-turbines met ‘lichtere’ heiwerkzaamheden aan-

gelegd kan worden. Heiwerkzaamheden veroorzaken dan minder onderwatergeluid en 

hebben minder effecten op het onderwaterwaterleven (met name bruinvissen). Toch 

blijven blijven ook dan nog maatregelen nodig om onderwatergeluid te beperken. 

 

De Commissie vindt dat met het aangevulde rapport goede en complete milieu-infor-

matie beschikbaar is gekomen, waarmee de minister de randvoorwaarden en voor-

schriften het kavelbesluit kan onderbouwen. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3228
http://www.commissiemer.nl/

