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Persbericht
Advies over inhoud milieueffectrapport voor aansluiting windparken op zee op elektriciteitsnet
De Commissie m.e.r. heeft geadviseerd over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport voor de aansluiting van windparken voor de Hollandse kust op het
elektriciteitsnet. Zij vindt dat de voorgestelde hoogspanningstracés een goede
basis zijn voor het op te stellen milieueffectrapport.
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 ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu - besluit over het project. Zie ook
www.commissiemer.nl.

Het project
TenneT wil toekomstige offshore windparken voor de kust van Zuid-Holland aansluiten
op het elektriciteitsnet. Om deze parken aan te sluiten wordt het zogenaamd ‘Net op
Zee’ aangelegd. Het project ‘Net op zee Hollandse kust Zuid’ bestaat uit een transmissiestation op zee, een elektriciteitskabel naar het vaste land en een aansluiting op het
hoogspanningsnet bij Wateringen of op de Maasvlakte. De ministers van Economische
zaken en van Infrastructuur en Milieu besluiten binnenkort over het benodigde inpassingsplan en diverse vergunningen. Voorafgaand hieraan worden de milieugevolgen
onderzocht in een milieueffectrapport.
De ministers hebben de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van
het rapport.
Het advies
De ministers en TenneT hebben drie realistische tracés ontworpen voor de aansluiting
van de offshore windparken op het hoogspanningsnetwerk op het vasteland. Twee tracés landen aan bij de Maasvlakte. Het derde tracé ten zuiden van Kijkduin. Dit tracé
loopt vervolgens geheel ondergronds naar Wateringen. De Commissie vindt dat dit een
goede basis is voor het op te stellen milieueffectrapport.
Wanneer de toekomstige kabels op zee en/of bij het aanlandingspunt te diep onder het
zand komen te liggen, dan wel bloot komen te liggen, kunnen herstelwerkzaamheden
nodig zijn. De Commissie vraagt in haar advies aandacht voor de risico’s van dat herstel
voor de natuur en voor de leveringszekerheid van groene energie.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3090
Voor meer informatie kunt u bellen met Veronica ten Holder, 030-234 76 66 of 06-310 46 479

