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Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030 – 234 76 76. 
 

Persbericht 

 
 
Milieugevolgen kabelroutes windparken op zee 
naar land goed in beeld 
 
De verkenning waarin nieuwe kabelroutes van windparken op zee naar land zijn 

onderzocht, geeft de milieugevolgen goed weer en maakt duidelijk welke routes 

kansrijk zijn om voor 2030 te realiseren. Dat zegt de Commissie voor de milieuef-

fectrapportage in haar advies over deze verkenning. De minister van Economi-

sche Zaken en Klimaat had de Commissie gevraagd de verkenning te beoordelen 

en aanbevelingen te geven voor vervolgonderzoek.  

 

Het Rijk wil extra windenergie op zee realiseren, om in 2030 55 procent minder CO2  uit 

te stoten ten opzichte van 1990. In een verkenning is onderzocht welke kabelroutes 

mogelijk zijn om de energie vanuit zee aan land te brengen en waar aansluitingen op 

land mogelijk zijn. De minister wil met de informatie uit de verkenning een besluit nemen 

over kansrijke kabelroutes die daarna verder worden onderzocht. 

 

De milieueffecten van 41 mogelijke kabelroutes zijn goed onderzocht in de verkenning.  

Goed dat in een vroeg stadium, in de breedte, is gekeken naar milieugevolgen van deze 

routes en wat mogelijke knelpunten of milieurisico’s zijn, zegt de Commissie in haar 

advies. Hiermee kan rekening worden gehouden bij de verdere uitwerking en het mili-

euonderzoek van kansrijke routes.  

 

De Commissie geeft ook enkele adviezen mee voor het vervolg. Enkele onderzochte 

kabelroutes lopen door de Bruine Bank. Dit gebied wordt in 2021 Natura 2000-gebied 

en valt onder de beschermingszone van de Vogelrichtlijn. Kijk in toekomstig milieuon-

derzoek naar de periodes waarin vogels gebruik maken van dit gebied, adviseert de 

Commissie, en onderzoek ook de opeenstapeling van effecten die ontstaan door bij-

voorbeeld de aanleg en het gebruik van nieuwe windparken.  

 

Over het onderzoek ‘Doorkruising Wadden’ adviseert de Commissie in een later sta-

dium. Dit gaat over de mogelijke kabelroutes van het windenergiezoekgebied ten noor-

den van de Waddeneilanden naar de aanlandingslocaties Eemshaven en Vierverlaten.  

 

----------------------------------------------------------- 

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 plan. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3350
http://www.commissiemer.nl/

