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Persbericht

Onderzoek de milieueffecten van de stroomkabels
van de windparken Nederwiek 1 en 2
Laat in het milieueffectrapport de milieueffecten zien van de aanleg van de kabels
van de windparken op zee Nederwiek 1 en 2 naar Borssele en de Maasvlakte. Dat
zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage. De minister voor Klimaat en
Energie vroeg de Commissie te adviseren over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.
TenneT wil stroom die in windenergiegebieden Nederwiek 1 en 2 wordt opgewekt met
ondergrondse kabels aan land brengen bij Borssele en de Maasvlakte. Voor de aanleg
van de kabels zijn een inpassingsplan (of een projectbesluit onder de Omgevingswet)
en verschillende vergunningen nodig. Voordat de minister voor Klimaat en Energie hierover besluit, wordt een milieueffectrapport opgesteld om de milieugevolgen van het plan
in beeld te brengen.
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau geeft al een goed beeld van de te onderzoeken
milieugevolgen. Laat in het milieueffectrapport vooral zien wat de effecten zijn van de
aanleg van de kabels voor bodem, oppervlaktewater, natuur, leefomgeving en archeologische en cultuurhistorische waarden, zegt de Commissie in haar advies. Onderzoek
bijvoorbeeld wat de effecten van vertroebeling door graafwerkzaamheden zijn voor het
bodem- en zeeleven.
Ook is het advies om de gevolgen voor archeologische en cultuurhistorische waarden
van bijvoorbeeld de Bruine Bank, waar in de prehistorie mensen woonden, te onderzoeken. De kabelroutes gaan vlak langs dit gebied en kunnen mogelijk tot verstoring
leiden.
----------------------------------------------------------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 voor Klimaat en Energie, in overeenstemming met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de ministers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Noot voor de redactie
Op de website vindt u de volledige adviezen, windpark Nederwiek 1 en windpark Nederwiek 2.
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10.

