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Kabelroutes windparken IJmuiden Ver goed vertrekpunt milieuonderzoek
De Commissie voor de milieueffectrapportage vindt de te onderzoeken kabelroutes tussen het windenergiegebied IJmuiden Ver en het hoogspanningsnet op land
logisch. Het milieueffectrapport zal straks verschillende kabelroutes vergelijken
op hun omgevingseffecten. De ministers Wiebes en Ollongren hadden de Commissie om advies gevraagd over het uit te voeren milieuonderzoek.
De stroom die windparken op de Noordzee gaan produceren, wordt aan land gebracht
met kabels, die via een converterstation op het hoogspanningsnet worden aangesloten.
De helft van de stroom uit windenergiegebied IJmuiden Ver wil TenneT brengen naar
hoogspanningsstation Borssele of Geertruidenberg (deelproject Alpha) en de andere
helft naar hoogspanningsstation Maasvlakte of Simonshaven (deelproject Beta). De kabels komen zowel op zee als op land ondergronds. Voor de aanleg van de kabels moet
een inpassingsplan worden opgesteld en zijn verschillende vergunningen nodig. Voordat de ministers hierover besluiten wordt per kabelverbinding een milieueffectrapport
opgesteld.
De rapporten moeten de stappen beschrijven die zijn gezet om de mogelijke routes te
selecteren, en de criteria die daarbij zijn gehanteerd. Verder moeten ze duidelijk maken
in hoeverre de kabels andere vormen van gebruik, zoals zandwinning of visserij, beperken en wat bijvoorbeeld de gevolgen voor de natuur zijn als tijdens de graafwerkzaamheden het zee- of binnenwater vertroebelt of de landbodem verdroogt. Ook andere mogelijke vormen van schade, zoals die aan scheepwrakken of andere archeologische
waarden, en mogelijkheden om die schade te voorkomen, moeten worden onderzocht.
----------------------------------------------------------De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage. 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 ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - besluiten over beide projecten. Zie ook www.commissiemer.nl.
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