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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 

 
 
Onderzoek positieve en negatieve milieueffecten 
van kabelroute van windpark op zee IJmuiden Ver 
naar de Maasvlakte 
 
 
Laat in het milieueffectrapport de positieve en negatieve effecten zien van de ka-

belroute Net op zee IJmuiden Ver Gamma vanuit het windpark IJmuiden Ver op 

de Noordzee naar de Maasvlakte. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrap-

portage. De minister van Economische Zaken en Klimaat vroeg de Commissie te 

adviseren over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. 

 

TenneT wil, met project Net op zee IJmuiden Ver Gamma, stroom die in windenergie-

gebied IJmuiden Ver wordt opgewekt met ondergrondse kabels aan land brengen bij de 

Maasvlakte. Voor de aanleg van de kabels zijn een inpassingsplan en verschillende 

vergunningen nodig. Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat hierover 

besluit, wordt een milieueffectrapport opgesteld om de milieugevolgen van het plan in 

beeld te brengen.  

 

De kabelroute vanuit IJmuiden Ver volgt voor een groot deel dezelfde route als de kabel 

van project Net op zee IJmuiden Ver Bèta, die ook aanlandt bij de Maasvlakte. Het plan 

is om beide kabelroutes tegelijk aan te leggen. Laat in het milieueffectrapport zowel de 

positieve als negatieve milieueffecten hiervan zien, zegt de Commissie in haar advies. 

Denk bijvoorbeeld aan vertroebeling door het ingraven van kabels in de zeebodem, wat 

nadelig kan zijn voor bodem- en zeeleven.   

 

Ook is het advies om de cultuurhistorische waarde van natuurgebied Bruine Bank, waar 

in de prehistorie mensen woonden, te onderzoeken in het milieueffectrapport. De ka-

belroutes gaan vlak langs dit gebied, wat de kans op verstoring van het gebied vergroot.  

 

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

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 in overeenstemming met de ministers van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV) - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3568
http://www.commissiemer.nl/

