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Natuur en archeologie nog aandachtspunten bij
kabelroute windpark IJmuiden naar Borssele
Voor de aanleg van de kabelroute van windpark IJmuiden VER naar Borssele is
meer informatie nodig over de gevolgen voor natuur en archeologie. Dat zegt de
Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. De minister had de
Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.
Windpark IJmuiden VER gaat vanaf 2028 stroom produceren. Met ondergrondse kabels
en via een converterstation bij Borssele vindt de aansluiting plaats op het hoogspanningsnet. Voor de aanleg van de kabels en het converterstation wordt een inpassingsplan opgesteld en zijn vergunningen nodig. Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat hier een besluit over neemt, zijn de milieugevolgen onderzocht in een
milieueffectrapport.
Er ligt een goed leesbaar milieueffectrapport waarin de meeste milieueffecten volledig
zijn beschreven. In het rapport ontbreekt op enkele punten nog informatie over natuur
en archeologie. Voor het natuurgebied Manteling en Walcheren is nog informatie nodig
over maatregelen om de extra stikstof tijdens de aanleg zo veel mogelijk te voorkomen.
Ook is nog onduidelijk hoe eventuele schade aan het natuurnetwerk Zeeland wordt gecompenseerd.
Er is nog geen compleet overzicht van de archeologische resten in de zeebodem en op
land. Ook is nog onduidelijk of het mogelijk is om waardevolle scheeps- en vliegtuigwrakken en resten van het verdronken dorp Tewijk op de oorspronkelijke plaats te behouden.
De Commissie adviseert om het milieueffectrapport eerst aan te vullen met deze informatie en daarna pas een besluit te nemen over het inpassingsplan en de vergunningen
voor de kabelroute.
----------------------------------------------------------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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Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10.

