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Persbericht 

 
Milieueffectrapport Rijksstructuurvisie ‘Windenergie op 

zee, aanvulling gebied Hollandse Kust’ 

 

Gevolgen voor landschap en natuur voldoende  

beschreven 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Rijksstructuurvisie 

‘Windenergie op zee, aanvulling gebied Hollandse kust’ opnieuw beoordeeld. Zij 

vindt dat het aangepaste rapport de gevolgen voor het landschap en natuur vol-

doende beschrijft. 

 

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 Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken - besluit over het project. Zie ook 

www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De ministers van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken willen het be-

staande windenergiegebied Hollandse Kust uitbreiden met een zone tussen de 10 en 

12 mijl uit de kust. Hiermee worden deze gebieden geschikt voor aansluiting op het 

elektriciteitsnet via standaardplatforms met een capaciteit van 700 megawatt. Voordat 

de ministers een besluit nemen hebben zij de milieugevolgen laten onderzoeken in een 

milieueffectrapport. Eerder constateerde de Commissie dat het rapport niet compleet 

was, de ministers hebben het rapport daarom laten aanpassen. 

 

De ministers hebben de Commissie nu gevraagd het aangepaste rapport te toetsen. 

 

Het toetsingsadvies 

Het rapport laat voor verschillende kustplaatsen zien in welke mate de windparken het 

vrije uitzicht op de horizon beperkt. Met het aangepaste rapport zijn de scores hiervoor 

nu voldoende navolgbaar. 

 

Tijdens de aanleg van het windpark kunnen er negatieve gevolgen optreden voor zee-

honden en bruinvissen door het heien van windturbines (onderwatergeluid). Eenmaal 

in gebruik kunnen door aanvaring slachtoffers onder vogels en vleermuizen ontstaan. 

Het aangepaste rapport laat nu zien dat voldoende maatregelen genomen kunnen wor-

den om onaanvaardbare effecten op bruinvissen, zeehonden, vogels en vleermuizen te 

voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het stellen van een maximum aan de onder-

watergeluidniveaus bij heien en het langzamer later draaien van de turbines tijdens de 

vogel- en vleermuizentrek.  

 

De Commissie vindt dat er met het aangepaste rapport een goede milieubasis ligt voor 

besluitvorming over de Rijksstructuurvisie. 
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