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  Persbericht 

 
 
Milieueffecten Energievisie Enschede goed in 
beeld 
 
Het milieueffectrapport laat duidelijk zien wat de milieugevolgen zijn van het op-

wekken van duurzame energie in Enschede. Zo is de Commissie voor de milieu-

effectrapportage zeer positief over het landschapsonderzoek, waarin de impact 

van zonnevelden op de verschillende landschappen is onderzocht. De gemeente 

Enschede had de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te beoordelen.  

 

De gemeente Enschede wil een energievisie vaststellen om de energietransitie te ver-

snellen en in goede banen te leiden. Het aandeel lokaal geproduceerde duurzame ener-

gie moet in 2030 16,9% bedragen van het verwachte verbruik. In het milieueffectrapport 

is onderzocht met welke combinatie van energiebronnen dat doel is te halen. 

 

Er zijn vijf verschillende, onderscheidende alternatieven voor het opwekken van duur-

zame energie onderzocht. Aan de basis van deze alternatieven ligt een goede land-

schappelijke studie. Deze laat zien hoeveel zonnepanelen de verschillende landschap-

pen aankunnen, met behoud van de landschappelijke kwaliteit.  

 

De Commissie adviseert wel om toe te lichten welke overwegingen hebben geleid tot 

het voorliggende plan. Zo vindt er in de uiteindelijke energievisie ten opzichte van de 

alternatieven meer opwekking plaats in stedelijk gebied, en dus minder in het buitenge-

bied. Daarnaast geeft de Commissie enkele aanbevelingen mee voor de projectbeslui-

ten, waar op onderdelen nog meer en gedetailleerde milieu-informatie nodig is. Zo ad-

viseert zij te onderzoeken wat de gevolgen zijn van de geplande windturbines voor vo-

gels en vleermuizen die gebruik maken van nabijgelegen natuurgebieden.  

 

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

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 gemeenteraad van Enschede - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3393
http://www.commissiemer.nl/

