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Advies Reikwijdte en Detailniveau Windpark Maasvlakte 2
Geachte heer
Op 4 december 2019 ontvingen wij van Rijkswaterstaat Corporate Dienst de ‘Concept Notitie
reikwijdte en detailniveau Windpark Maasvlakte 2’ (hierna NRD), met het verzoek als bedoeld in art.
7.27 van de Wet milieubeheer om een m.e.r.-procedure te starten voor het windpark op de
zeewering van Maasvlakte 2. In januari 2020 is de realisatie van het windpark aan uw bedrijf gegund
en op 6 maart 2020 heeft u ons een herziene versie van de NRD gestuurd (versie 1.5, d.d. 7 februari
2020). Wij hebben deze vrijgegeven voor inspraak en advies op 20 maart 2020 en tevens voor
advies voorgelegd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage. In de Nota van beantwoording
(zie bijlage) zijn alle ingediende zienswijzen en adviezen behandeld.
Bevoegd gezag
De m.e.r.-procedure dient ter onderbouwing van de besluitvorming over de omgevingsvergunning op
grond van de Wabo en de vergunning op grond van de Waterwet die noodzakelijk zijn voor de
voorgenomen activiteit. Wij zijn bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning en het coördinerende
bevoegd gezag in de m.e.r.-procedure, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat,
die bevoegd gezag is voor de Waterwetvergunning. De minister heeft ons bij brief van 13 augustus
2020 laten weten in te kunnen stemmen met de vaststelling van dit Advies Reikwijdte en
Detailniveau (kenmerk RWS-2020/36017; bureauhoofd afdeling Reguleren en Advies
zie bijlage).
Advies
Gelet op de compleetheid en bruikbaarheid van het door de Commissie m.e.r. uitgebrachte advies
nemen wij dat advies geheel over. Wij zullen het milieueffectrapport (MER) dat door u wordt
opgesteld beoordelen aan de hand van de volgende inhoudelijke kaders:
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1. De inhoudsvereisten zoals geformuleerd in artikel 7.23 van de Wet milieubeheer;
2. De door u ingediende ‘Concept Notitie reikwijdte en detailniveau’ (Bosch & van Rijn versie 1.5,
d.d. 7 februari 2020);
3. Het door de Commissie voor de m.e.r. op 30 april 2020 uitgebrachte en bij deze brief gevoegde
‘Advies over de reikwijdte en het detailniveau van het MER Windpark Zeewering Tweede
Maasvlakte (projectnummer 3462)’;
4. De nadere toelichting op de voorgenomen uitwerking die volgt uit de bijgevoegde Nota van
beantwoording (DCMR, DMS-documentnummer 22299829 d.d. 17 augustus 2020).
Informatie
Indien u vragen heeft over dit advies, dan kunt u contact opnemen met de heer
DCMR Milieudienst Rijnmond (t

n van de

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam,
bureauhoofd afdeling Reguleren en Advies DCMR Milieudienst Rijnmond

Kopie verstuurd aan:

Gemeente Rotterdam,
Rijkswaterstaat,
s
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid,
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