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Persbericht 

 
‘Viking Link’, hoogspanningskabel Verenigd Koninkrijk – 
Denemarken 
 
Milieueffectrapport nu volledig 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor een nieuwe hoogspan-

ningskabel tussen het Verenigd Koninkrijk en Denemarken opnieuw beoordeeld. 

Zij vindt dat het rapport de milieueffecten goed 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 minister van Economische Zaken en Klimaat - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De ‘Viking Link’ hoogspanningskabel moet vanaf 2022 de uitwisseling van elektriciteit 

tussen Denemarken en het Verenigd Koninkrijk mogelijk maken. Omdat het voorge-

stelde tracé van ruim 600 km ook door de Nederlandse Exclusieve Economische Zone 

loopt, zijn vergunningen van de Nederlandse overheid vereist. Voordat de minister van 

Economische Zaken en Klimaat hierover besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in 

een milieueffectrapport. Eerder constateerde de Commissie m.e.r. dat het rapport de 

verspreiding van het sediment bij het aanleggen van de kabel door de Klaverbank en 

de gevolgen voor de Noordkromp, een bedreigd schelpdier, onvoldoende beschrijft. Het 

rapport is daarop aangevuld. 

 

Voordat de minister een besluit neemt over het project, heeft hij de Commissie m.e.r. 

gevraagd om de aanvulling bij het rapport te beoordelen. 

 

Het advies 

In de aanvulling zijn vier bodemprofielen aangeleverd voor het tracé door de Klaver-

bank. Op grond daarvan wordt de verwachte verspreiding van het sediment rond het 

kabeltracé afdoende onderbouwd. Verder is het verspreidingsgebied van de Noord-

kromp beter beschreven en is een schatting gemaakt van schade die het aanleggen 

van de kabel aan de aanwezige populatie veroorzaakt. 

 

De minister beschikt hiermee over alle informatie die essentieel is voor het volwaardig 

meewegen van het milieubelang bij zijn besluit over de aan te leggen kabel. 
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