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Persbericht 

 
 
Onderzoek ook effecten grotere turbines voor 
windpark Hollandse Kust (west) 
 

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) adviseert om in het milieu-

effectrapport voor windpark Hollandse Kust (west) in de Noordzee ook een alter-

natief met grotere windturbines op te nemen. Grotere turbines beïnvloeden  

vogels, vleermuizen en bruinvissen op een andere manier dan kleinere turbines. 

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat had de Commissie m.e.r. om 

advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport. 

 

De Commissie vindt de voorgestelde aanpak om de milieueffecten van kavels voor 

windenergie in Hollandse Kust (west) te onderzoeken helder. Maar, zegt zij, kijk niet 

alleen naar windturbines van 10 MW, maar ook naar grotere van 15 MW. Bij grotere 

turbines hoeft er minder lang geheid te worden, wat positief kan zijn voor bruinvissen.  

 

Onderzoek ook in hoeverre de grotere turbines op vlieghoogte van vogels en vleermui-

zen zitten. Door dit in beeld te hebben, zijn eventuele maatregelen mogelijk, zoals het 

tijdelijk stilzetten van de turbines.  

 

Nederland heeft doelen geformuleerd voor het opwekken van windenergie op zee. In 

een zogenaamd kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een 

windpark op zee gerealiseerd mag worden. Voordat de minister een besluit neemt over 

de kavels worden eerst de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. 

 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3369
http://www.commissiemer.nl/

