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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u de volledige adviezen voor Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030 -234 7676. 

Persbericht 

 
 
Eerste adviezen pilot RES en milieueffectrappor-
tage beschikbaar 
 
De RES-regio’s Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord beschikken over een 

systematisch opgebouwde concept-Regionale Energiestrategie (RES) met goede 

en gedegen milieu-informatie. Dat schrijft de Commissie voor de milieueffectrap-

portage in haar adviezen aan beide regio’s. Zij adviseert om bij de verdere uitwer-

king aandacht te besteden aan de samenhang tussen de zoekgebieden voor her-

nieuwbare energie (zon en wind). De twee regio’s hadden de Commissie gevraagd 

te adviseren over de milieu-informatie in hun concept-RES. 

 

Dertig regio’s in Nederland stellen een RES op. Een RES brengt onder meer in beeld 

hoe voldoende hernieuwbare energie, zoals met zonne- en windenergie, kan worden 

opgewekt voor klimaatdoelen. In een pilot onderzoeken regio’s in Noord-Holland, Gel-

derland, Noord-Brabant en Zuid-Holland, het Nationaal Programma Regionale Energie-

strategie en de Commissie samen hoe milieueffectrapportage kan worden ingezet bij 

een RES. 

 

De pilot helpt RES-regio’s de voordelen van milieueffectrapportage in hun RES zoveel 

mogelijk te benutten. Zo kunnen energieprojecten zorgvuldiger en sneller worden uitge-

voerd, wanneer rekening wordt gehouden met omgevingsaspecten zoals natuur en 

landschap. De pilot-regio’s trekken samen op, om zo van elkaar te leren en worden 

daarbij ondersteunt door het Nationaal Programma en de Commissie. 

 

De Commissie heeft op verzoek van de RES-regio’s Noord-Holland Zuid en Noord-Hol-

land Noord gekeken naar de milieu-informatie in hun concept-RES en daarover advies 

uitgebracht. Zij concludeert dat beide regio’s beschikken over een systematisch opge-

bouwde concept-RES met goede en gedegen milieu-informatie. Hiermee ligt er een 

goede basis om de stap naar de RES 1.0 te maken en voor latere milieueffectrapporta-

ges. De Commissie adviseert bij deze stap voor de verschillende zoekgebieden voor 

hernieuwbare energie onder meer de samenhang tussen en stapeling (cumulatie) van 

effecten op natuur en landschap in beeld te brengen. Hiervoor doet zij voor beide regio’s 

specifieke aanbevelingen. 

 

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

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 en doet geen milieuonderzoek, dat doet de initiatiefnemer. Het 

bevoegd gezag - in dit geval de samenwerkende overheden in de RES-regio’s Noord-Holland Zuid en in 

Noord-Holland Noord - besluit over het project. In dit geval hebben beide regio’s (nog) geen milieueffectrap-

porten opgesteld, maar ervoor gekozen eerst de al beschikbare milieu-informatie aan de Commissie voor te 

leggen. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3484
https://www.commissiemer.nl/adviezen/3483
http://www.commissiemer.nl/

