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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10. 
 

Persbericht 

 
 
Meer natuuronderzoek nodig voor windpark  
Hollandse Kust (west) 
 

Voor windpark Hollandse Kust (west) is meer onderzoek nodig naar de gevolgen 

van stikstof en de gevolgen voor het bodemleven, zegt de Commissie voor de 

milieueffectrapportage in haar advies aan de minister van Economische Zaken en 

Klimaat. De minister had de Commissie gevraagd te adviseren over het milieuef-

fectrapport voor dit windpark. 

 

Het Rijk wil op zee windenergie opwekken. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en 

onder welke voorwaarden er in het windenergiegebied Hollandse Kust (west) een wind-

park op zee kan komen. Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat besluit 

over de kavels zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

Het rapport is gedetailleerd en het onderzoek diepgaand. Het rapport laat goed zien dat 

windturbines nadelige gevolgen kunnen hebben voor vogels en vissen. Wat nog ont-

breekt is inzicht in de gevolgen voor het bodemleven in zee en voor het toekomstige 

Natura 2000-gebied Bruine Bank, een belangrijkrijk vogelgebied. 

Daarnaast is nog onvoldoende duidelijk wat de gevolgen van stikstofdepositie zijn door 

dit project. Stikstof kan nadelig zijn voor natuurgebieden.  

 

Om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij het besluit over de kavels, adviseert 

de Commissie het rapport op bovenstaande punten aan te vullen.  

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

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 in samenspraak met andere ministers- besluit over het pro-

ject. Zie ook www.commissiemer.nl. 

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

