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

Persbericht 

 
 
Milieuonderzoek voor kabelroute windpark Hol-
landse Kust bijna compleet 
 
Voor de kabelroute van windpark Hollandse Kust naar Beverwijk is nog meer in-

formatie nodig naar de gevolgen voor natuur en archeologie. Dat zegt de Com-

missie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport 

aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Als ook die informatie be-

schikbaar is, zijn alle belangrijke milieugevolgen van de kabelroute goed in beeld. 

De minister had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

De stroom die het windpark Hollandse Kust (west) vanaf 2025 gaat produceren, komt  

met kabels aan land en wordt via een transformatorstation bij Beverwijk aangesloten op  

het hoogspanningsnet. De kabels komen ondergronds te liggen, zowel op zee als op  

land. Voor de aanleg van de kabels en het transformatorstation wordt een inpassings-

plan opgesteld en zijn vergunningen nodig. Voordat de minister van Economische Za-

ken en Klimaat hier een besluit over neemt, zijn de milieugevolgen onderzocht in een  

milieueffectrapport.  

 

Er ligt een goed leesbaar milieueffectrapport waarin de meeste milieueffecten vol-

doende zijn onderbouwd. De mogelijke gevolgen van elektromagnetische velden voor  

mens en natuur zijn bijvoorbeeld goed in beeld. In het rapport ontbreekt op enkele pun-

ten nog informatie over natuur en archeologie.  

 

Voor de natuur in het Noordhollands Duinreservaat is bijvoorbeeld meer informatie no-

dig over de gevolgen van extra stikstof tijdens de aanlegfase. Voor een van de werkter-

reinen in het reservaat moet inzichtelijk gemaakt worden welke maatregelen er mogelijk 

zijn om de natuur te herstellen na de werkzaamheden. Wat archeologie betreft adviseert 

de Commissie om maatregelen te beschrijven om waardevolle scheepswrakken te be-

houden.  

 

De Commissie adviseert om het milieueffectrapport eerst aan te vullen met deze infor-

matie en daarna pas een besluit te nemen over het inpassingsplan en de vergunningen 

voor de kabelroute voor het windpark. 

 

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

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 ministers van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties - besluit 

over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3388
http://www.commissiemer.nl/

