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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. 
 

Persbericht 

 
 
Milieueffectrapportage kan regionale energiestra-
tegieën ondersteunen 
 

Door de opstelling van regionale energiestrategieën (RES) te ondersteunen met 

milieueffectrapportage (m.e.r.), kunnen regio’s zoveel als mogelijk de voordelen 

daarvan benutten. Het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (NP-

RES) heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) ge-

vraagd te adviseren over de mogelijkheden om dit instrument in te zetten ten be-

hoeve van de opstelling van een RES. 

 

Het Klimaatakkoord beoogt de CO2-uitstoot in Nederland te halveren: in 2030 met de 

helft ten opzichte van 1990. In een RES werken provincies, gemeenten en waterschap-

pen uit hoe ze dit op regionaal niveau willen aanpakken. Dit doen ze samen met betrok-

ken partijen in de regio. Er zijn 30 van zulke RES-regio’s. Het zijn samenwerkingsver-

banden die de keuzes voor warmtebronnen, voor energie-infrastructuur (denk aan in-

frastructuuroplossingen en warmtenetten) en voor duurzame energieopwekking (wind-

turbines, zonnevelden, biomassa etc.) op een rij zetten. In de RES geven zij aan welke 

bijdrage zij kunnen en willen leveren. 

 

Door vroegtijdig een milieueffectrapport voor een RES op te stellen, kunnen regio’s zo-

veel mogelijk de voordelen daarvan benutten en kan de besluitvorming over een regio-

nale energiestrategie optimaal met milieu-informatie onderbouwd worden. Maatschap-

pelijk onaanvaardbare milieueffecten worden met behulp van een milieueffectrapport 

tijdig onderkend. Het advies van de Commissie m.e.r. geeft handvaten voor de opstel-

ling van een dergelijk rapport. 

 

De komende tijd zullen regio’s ervaring gaan opdoen met milieueffectrapportage voor 

RES. Het NP-RES en de Commissie zullen deze ervaringen delen via hun website en 

kennisbijeenkomsten, en waar nodig ondersteuning bieden. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. 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 samenwerkende overheden in een RES-regio - besluit over het plan of project. Zie ook www.commissie-

mer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3340
http://www.commissiemer.nl/
http://www.commissiemer.nl/

