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Aanlanding netten op zee 2024 - 2030

Verkenning kabelroutes goed uitgevoerd
De Commissie m.e.r. heeft een verkennend onderzoek naar opties voor het aan land
brengen van energie van een aantal toekomstige windparken op zee beoordeeld. Zij
vindt dat de verkenning de kansrijke kabelroutes en hun belangrijkste effecten transparant beschrijft.
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 minister van
Economische Zaken en Klimaat - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft verschillende opties laten verkennen
om de energie aan land te brengen van de windparken die tussen 2024 en 2030 op zee
zullen worden gebouwd. Het gaat om parken ten noorden van de Waddeneilanden en voor
de Hollandse kust. Er is zowel gekeken naar het leggen van kabels als naar omzetten van
de geproduceerde stroom in waterstof.
De minister heeft de Commissie m.e.r. gevraagd om te beoordelen of de selectie van kabelroutes goed is onderbouwd. Verder heeft hij gevraagd om aandachtspunten voor het
vervolgtraject te benoemen.
Het advies
De verkenning heeft geleid tot een selectie van kansrijke routes en aansluitpunten en tot
een lijst van milieurisico’s die bij het uitwerken van de concrete routes aandacht vragen.
Voorbeelden zijn risico’s verbonden aan het doorkruisen van waterkeringen of van natuurof zandwingebieden. Een aantal onrealistische opties worden op goede gronden weggestreept. De verkenning laat overtuigend zien dat de levering van de geproduceerde stroom
aan het landelijke hoogspanningsnet en niet de omzetting in waterstof op dit moment de
meest logische keuze is.
De Commissie vraagt in haar advies aandacht voor een aantal factoren die verdere keuzes
nog kunnen beïnvloeden, zoals de afspraken uit het komende Klimaatakkoord en de wensen van betrokken gemeenten en provincies.

Noot voor de redactie
Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73.

