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Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10. 

Persbericht 

 
 
Milieueffecten elektriciteitsverbinding in de 
Noordzee goed in beeld 
 

Het milieueffectrapport voor een elektriciteitsverbinding tussen Duitsland en 

Groot-Brittannië via de Noordzee biedt, samen met de achtergrondrapporten, vol-

doende informatie voor minister Blok van Economische Zaken en Klimaat om een 

besluit te kunnen nemen over een vergunning voor de verbinding. Dat zegt de 

Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffect-

rapport.  

 
NeuConnect Great Britain Limited wil een elektriciteitsverbinding aanleggen tussen 

Duitsland en Groot-Brittannië, via het Nederlandse deel van de Noordzee. Twee van de 

grootste energiemarkten in Europa worden zo met elkaar verbonden. Voor het Neder-

landse deel is onder andere een Waterwetvergunning nodig. Voordat de minister van 

Economische Zaken en Klimaat hierover besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in 

een milieueffectrapport. De minister heeft de Commissie m.e.r. gevraagd de inhoud van 

het rapport te toetsen.  

 

Het milieueffectrapport met de achtergrondrapporten bieden alle informatie om een be-

sluit te kunnen nemen over de vergunning.  

 

De onderzochte routes voor de elektriciteitsverbinding gaan deels door het beschermde 

natuurgebied De Bruine Bank. Het gekozen tracé gaat niet door dit gebied, blijkt uit het 

milieueffectrapport, maar wel door een gebied ten noorden van De Bruine Bank met 

belangrijke natuurwaarden, zoals Sabellaria-riffen. De impact van het aanleggen van 

de kabel op deze riffen blijkt kortdurend en gering. De Commissie geeft ter overweging 

mee de riffen te ontzien, door tijdens de aanleg met behulp van bijvoorbeeld video de 

riffen uit de weg te gaan.  

 

 

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. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3376
http://www.commissiemer.nl/

