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Persbericht 

 
 
Milieueffecten windpark Tweede Maasvlakte goed 
in beeld 
 
 
De effecten van het toekomstige windpark op de Tweede Maasvlakte op het milieu 

zijn goed beschreven in het milieueffectrapport, zegt de Commissie voor de 

milieueffectrapportage. De milieudienst Rijnmond (DCMR) had namens de 

gemeente Rotterdam de Commissie gevraagd het rapport te beoordelen. 

 

Eneco wil op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam 22 windturbines plaatsen. Hiervoor 

is onder andere een omgevingsvergunning nodig. Voordat de gemeente Rotterdam 

hierover een besluit neemt, zijn de milieugevolgen onderzocht in een 

milieueffectrapport.  

 

Veel aandacht is er in het rapport voor mogelijk belangrijke milieueffecten, zoals op 

natuur, veiligheid en landschap. Voor deze, maar ook voor andere onderwerpen, is veel 

informatie verzameld en onderzocht. De beoogde locatie van het windpark wordt 

omringd door Natura 2000-gebieden en intensief gebruikt door (trek)vogels. Het rapport 

gaat uitgebreid in op de gevolgen van de turbines voor onder andere zilvermeeuw en 

kleine mantelmeeuw. Ook zijn de gevolgen van dit windpark in combinatie met andere 

windparken in de omgeving onderzocht. De Commissie vindt het onderzoek van zeer 

goede kwaliteit en een voorbeeld voor andere windparken.  

 

Eneco gaat de komende jaren het werkelijke aantal vogelslachtoffers monitoren. Het 

advies van de Commissie is dat overheden deze gegevens ook landelijk gaan 

beoordelen. Op deze manier zijn de effecten van alle windparken in Nederland in 

samenhang in beeld en kunnen de juiste maatregelen op de juiste plek worden 

genomen. 

 

Kitesurfen, dat een deel van het jaar is toegestaan langs de zeewering, kan gevaarlijk 

zijn in de buurt van de windturbines. De Commissie beveelt daarom aan om tijdig 

duidelijk te maken hoe de veiligheid van kitesurfers, en andere recreanten, wordt 

gegarandeerd.  

 

 

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

De onafhankelijke Commissie m.e.r. 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 gemeente Rotterdam - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3462
http://www.commissiemer.nl/

