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Geacht college,
Als coördinerend bevoegd gezag bent u voornemens om het Advies reikwijdte en
detailniveau van de Milieu Effect Rapportage (MER) Windpark Maasvlakte II
vast te stellen. Alvorens u tot vaststelling overgaat heeft u mij - als betrokken
mede bevoegd gezag - verzocht in te stemmen met dit voorgenomen besluit.
Instemming
Via deze brief wil ik u laten weten dat ik in kan stemmen met het voorgenomen
besluit tot vaststelling van het Advies reikwijdte en detailniveau van de MER voor
het Windpark Maasvlakte II.
Toelichting
§ Coördinatie m.e.r.-procedure
De eerder dit jaar opgestarte m.e.r.-procedure voor het Windpark Maasvlakte II
dient ter onderbouwing van de besluitvorming van de aangevraagde
vergunningen op grond van de Wabo, met het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Rotterdam als bevoegd gezag, en de Waterwet,
met de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) als bevoegd gezag.
Op grond van artikel 14.5, 1e lid van de Wet milieubeheer wordt voor
de benodigde besluiten één MER opgesteld en is Rijkswaterstaat
West-Nederland Zuid namens de minister van I en W mede bevoegd gezag in
de m.e.r.-procedure. In overleg is afgesproken dat het college van b&w van
Rotterdam zal optreden als coördinerend bevoegd gezag voor de taken als
bedoeld in artikel 14.10 van de Wet milieubeheer.
§

Vaststellen advies reikwijdte en detailniveau
Op grond van artikel 7.27, 8e lid van de Wet milieubeheer dienen de bevoegde
gezagen gezamenlijk een advies te geven aan de aanvrager/initiatiefnemer inzake
de reikwijdte en het detailniveau van de informatie ten behoeve van het op
te stellen MER. Dit advies zal te zijner tijd worden gehanteerd als toetsingskader
voor de beoordeling van het bij de vergunningaanvragen ingediende MER.
In dit kader heeft u mij verzocht om in te stemmen met het voorgenomen besluit
tot vaststelling van dit Advies reikwijdte en detailniveau.
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Dit besluit zal bestaan uit:
1) De door de initiatiefnemer ingediende ‘C oncept Notitie reikwijdte en
detailniveau Windpark Maasvlakte 2’ d.d. 7 februari 2020;
2) Het door de C ommissie voor de m.e.r. op 30 april 2020 uitgebrachte
‘Advies over de reikwijdte en detailniveau Windpark Zeewering
Tweede Maasvlakte (projectnummer 3462)’;
3) De ‘Nota van Antwoord Zienswijzen Windpark Maasvlakte 2’.
Deze stukken zijn inhoudelijk met Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
afgestemd en geaccordeerd. Daarom kan ik met dit voorgenomen besluit
instemmen.
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de in de kantlijn vermelde
contactpersoon, onder vermelding van zaaknummer RWSZ2020-00008564.
Met vriendelijke groet,
DE MINISTER VAN INFRASTRUC TUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
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