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Effecten op landschap en natuur nog onvoldoende
in beeld
De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft het milieueffectrapport voor de energievisie van de gemeente Olst-Wijhe beoordeeld. Zij adviseert
het rapport op enkele punten aan te vullen. Zo ontbreekt nog natuurinformatie en
is nog niet duidelijk wat de effecten van het plan op het landschap zijn.
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 gemeenteraad van Olst-Wijhe - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

De energievisie
De gemeente Olst-Wijhe wil binnen de eigen gemeentegrenzen duurzame energie opwekken. Zij stelt daarom een energievisie op waarin wordt vastgelegd waar en onder
welke voorwaarden grootschalige wind- en zonneparken mogelijk zijn.
Voordat de gemeente een besluit neemt over het plan, worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. is door de gemeente gevraagd
het milieueffectrapport inhoudelijk te beoordelen.
Het advies
Het milieurapport is helder van structuur en bevat duidelijke kaarten van het plangebied.
In het rapport ontbreekt echter nog natuurinformatie. Zo is niet voldoende onderzocht
of windturbines in het gebied bij Marle negatieve effecten hebben op het nabijgelegen
natuurgebied Rijntakken.
Ook adviseert de Commissie om de effecten van zonneparken op het landschap duidelijker in beeld te brengen. Omdat bijvoorbeeld visualisaties van zonneparken ontbreken,
is nu nog onduidelijk wat de impact ervan is op de verschillende landschappen in de
gemeente. Ten slotte maakt de energievisie het mogelijk om wind- en zonneparken in
één gebied te plaatsen of vlak bij elkaar. Het advies is om de (gezamenlijke) effecten
hiervan op het landschap en de natuur te onderzoeken.
De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te passen en pas daarna te besluiten
over de energievisie.

Noot voor de redactie
Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Gijs Hoevenaars, 030 – 234 76 10.

