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Persbericht 

 
Advies Commissie m.e.r. voor milieueffectrapport 

 

Zoek in twee stappen naar het beste tracé voor 

aansluiting windpark op elektriciteitsnet 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor het project Net 

op Zee Hollandse Kust (noord) de door TenneT voorgestelde werkwijze te volgen. 

Onderzoek gefaseerd welke tracés mogelijk zijn voor de aanleg van een kabelver-

binding tussen het windpark op zee en de aansluiting op het elektriciteitsnet op 

land. 

 

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

www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

TenneT en het Rijk zijn gestart met de voorbereiding van de aanleg van een kabelver-

binding tussen het toekomstig windpark op zee voor de kust van Noord-Holland en het 

landelijk hoogspanningsnet. Voor de besluitvorming over dit project is de Rijkscoördi-

natieregeling van toepassing. De ministers van Economische Zaken en van Infrastruc-

tuur en Milieu bereiden een inpassingsplan voor. Voordat een besluit wordt genomen, 

onderzoekt TenneT de milieueffecten in een milieueffectrapport.  

De ministers hebben de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de inhoud van het 

milieueffectrapport. 

 

Het advies 

De Commissie adviseert het milieuonderzoek gefaseerd uit te voeren. Onderzoek in de  

eerste fase op hoofdlijnen de effecten van de zeven tracéalternatieven die de notitie 

Reikwijdte en Detailniveau beschrijft. Vergelijk de alternatieven op onderscheidende 

aspecten, zoals leefomgeving, natuur, landschap en archeologie op land en op zee. 

Selecteer vervolgens enkele alternatieven. In fase twee volgt dan een gedetailleerd en 

breed onderzoek dat leidt tot een voorkeurstracé.  
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