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Bied belanghebbenden breed spectrum aan oplossingen
Onderzoek uiteenlopende oplossingen voor het opwekken van duurzame elektriciteit uit wind en zon in het milieueffectrapport voor de regionale energiestrategie.
Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage aan de metropoolregio Eindhoven. De regio had gevraagd te adviseren over de belangrijke onderzoeksvragen voor dat rapport.
De metropoolregio Eindhoven wil in 2030 jaarlijks 2 terawattuur aan wind- en zonneenergie opwekken. Gebieden die voor windturbines en zonnepanelen in aanmerking
komen, worden eerst in een regionale energiestrategie vastgelegd. Daarna nemen de
provincie Noord-Brabant en de betrokken gemeenten ze op in hun omgevingsbeleid.
Voordat de regio over haar energiestrategie besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
Het rapport laat straks voor ieder gebied zien waarom het in aanmerking komt voor het
plaatsen van windturbines of zonnepanelen en wat de voor- en nadelen ervan zijn.
De regio gaat in het rapport ook combinaties van gebieden onderzoeken. De Commissie adviseert hierbij de uitersten op te zoeken. Voorbeelden zijn: een combinatie van
gebieden met alleen windturbines en daarnaast een combinatie van gebieden met alleen zonnepanelen; of een klein aantal grote gebieden tegenover een groot aantal
kleine gebieden.
Het in beeld brengen van uitersten helpt namelijk bij het gesprek met belanghebbenden,
waarin de vergelijking wordt gemaakt tussen dat wat technisch mogelijk is, en dat waarvoor draagvlak te vinden is. Het helpt ook bij het verantwoorden van de keuze die uiteindelijk zal worden gemaakt, en bij het scherper formuleren van de randvoorwaarden
waaraan te bouwen wind- en zonneparken moeten voldoen.

----------------------------------------------------------De Commissie voor de milieueffectrapportage is onafhankelijk, 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 samenwerkende overheden in de Metropoolregio Eindhoven - besluit over de energiestrategie. Zie ook www.commissiemer.nl.
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