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Opties kabelroutes windpark Hollandse Kust (west)
goed onderzocht
De mogelijke kabelroutes van windpark Hollandse Kust (west) naar een aansluiting op het hoogspanningsnet bij Beverwijk zijn goed met elkaar vergeleken. Dat
zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage over het rapport waarin die
vergelijking is gemaakt. De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die de Commissie om advies hadden
gevraagd, kunnen nu een route kiezen die in de volgende fase in detail zal worden
uitgewerkt.
De stroom die het windpark Hollandse Kust (west) vanaf 2025 gaat produceren, wordt
aan land gebracht met kabels die via een transformatorstation bij Beverwijk op het hoogspanningsnet worden aangesloten. De kabels komen ondergronds, zowel op zee als op
land. Voor de aanleg van de kabels en het transformatorstation moet een inpassingsplan worden opgesteld en zijn verschillende vergunningen nodig. Voorafgaand aan een
besluit hierover wordt in verschillende stappen een milieueffectrapport opgesteld.
Het tussenrapport (‘MER fase 1’), waarin verschillende routes zijn onderzocht, beschrijft
alle relevante milieueffecten die kunnen optreden bij de aanleg en het gebruik van de
hoogspanningsverbinding en het transformatorstation. Verschilpunten tussen de routes
op zee zitten onder andere in de doorsnijding van zandwingebieden en in de vereiste
begravingsdiepte van de kabels. Op land zijn er tal van kleine verschillen tussen de
mogelijke routes, zoals in de omvang van de effecten op waardevolle habitattypen en
beschermde soorten of in het aantal kabels en leidingen dat wordt gekruist.
Volgens de Commissie bevat het tussenrapport alle essentiële milieu-informatie voor
een onderbouwde keuze van het te volgen kabeltracé, dat in de volgende stap (‘MER
fase 2’) in meer detail zal worden onderzocht en uitgewerkt.
----------------------------------------------------------De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage 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 Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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