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Persbericht: Kavelbesluit offshore windenergie Borssele 

 
Milieueffectrapport kavelbesluit Borssele tussen-

tijds getoetst 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het kavelbesluit voor 

windenergie op zee bij Borssele tussentijds getoetst. De Commissie vindt dat het 

rapport veel bruikbare informatie bevat. De effecten op natuur en scheepvaartvei-

ligheid vragen nog om meer aandacht in het definitieve rapport. 

 

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

 

Het project 

Het wetsvoorstel windenergie op zee introduceert het zogenaamde ‘kavelbesluit’. In een 

kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark op zee 

gerealiseerd mag worden. Met een tender wordt later bepaald welke partij de subsidie 

krijgt en het windpark mag realiseren. De milieugevolgen van het kavelbesluit worden 

onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

De minister van Economische Zaken heeft de Commissie gevraagd het concept-milieu-

effectrapport tussentijds te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport laat zien dat de omgang met natuur op de Noordzee (vogels, bruinvissen 

en zeehonden) complex is en er sprake is van veel onzekerheden. Het Rijk heeft 

daarom het zogenaamde ‘Kader Ecologie en Cumulatie’ ontwikkeld en toegepast in het 

rapport. Commissievoorzitter Lambert Verheijen: ‘Dit is een grote stap voorwaarts om 

de gevolgen van windparken op zee voor natuur goed te beoordelen’. Wel adviseert de 

Commissie enkele punten in het rapport beter te onderbouwen. Bijvoorbeeld welke af-

name in het aantal bruinvissen is nog acceptabel? 

 

In het rapport ontbreekt informatie over pleziervaart en onderhoudsschepen en de ef-

fecten van een eventuele botsing daarvan met een windturbine. 

 

Door de windturbines dichter op elkaar te plaatsen neemt de windenergie per turbine 

iets af, maar neemt de totale energieopbrengst per kavel aanzienlijk toe. De mogelijk-

heden en voordelen om het windenergiegebied Borssele beter te benutten voor het op-

wekken van energie zijn nog onvoldoende onderzocht.   

 

De Commissie adviseert deze punten in het definitieve rapport aan te passen. 
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