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Onderzoek gevolgen voor vogels en biodiversiteitshotspots voor kabelroutes Wadden
Voordat de minister een keuze maakt over mogelijke kabelroutes voor windenergie ten noorden van de Wadden naar het vaste land, is meer onderzoek nodig
naar de gevolgen voor wadvogels en biodiversiteitshotspots. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage. De minister van Economische Zaken en
Klimaat had de Commissie gevraagd de onderzoeken over routes door het Waddengebied te beoordelen en aanbevelingen te geven voor vervolgonderzoek.
Het Rijk wil meer windenergie op zee opwekken. Zij heeft in een verkenning onderzocht
welke kabelroutes mogelijk zijn om de energie aan land te brengen en waar de aansluitingen op land mogelijk zijn. De minister neemt eerst een besluit over kansrijke routes,
die daarna nog verder worden onderzocht. In de verkenning ontbrak onderzoek over
kabelroutes ten noorden van de Wadden, daarom is daarvoor opnieuw advies gevraagd
aan de Commissie.
In het rapport doorkruising Wadden zijn zeven routes en in de afwegingsnotitie VAWOZ
zijn drie routes onderzocht op hun milieugevolgen. Deze onderzochte routes komen
grotendeels met elkaar overeen. Voordat de minister een keuze maakt over kansrijke
routes adviseert de Commissie om meer onderzoek te doen naar de gevolgen op ‘hoogwatervluchtplaatsen’ voor wadvogels, zeegrasvelden en biodiversiteitshotspots voor het
bodemleven. De effecten kunnen namelijk verschillen per kabelroute. In de volgende
fase, de uitwerking en verdere vergelijking van de kabelroutes, moeten de milieugevolgen nog concreter in beeld worden gebracht, zegt de Commissie.
Ook adviseert de Commissie om duidelijker te onderbouwen waarom de opgewekte
windenergie niet aan kan landen bij Den Helder of bij het Duitse Emden.
----------------------------------------------------------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.
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