
15 juli 2021 
 

Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Heleen Boerman, 030 – 234 76 43. 
 
 

Persbericht 

 
 
Milieueffecten goed in beeld in energiestrategie voor 
regio Eindhoven 
 
De mogelijke milieugevolgen van de regionale energiestrategie van de metropool-

regio Eindhoven zijn goed in beeld. Dat zegt de Commissie voor de milieueffect-

rapportage in haar advies over het rapport aan de provincie Noord-Brabant. 

 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 Nederlandse regio’s onderzoeken waar en 

hoe zij op land duurzame elektriciteit gaan opwekken. De metropoolregio Eindhoven wil 

in 2030 jaarlijks 0,57 TWh aan wind- en zonne-energie opwekken. De keuzes hierover, 

hoe en waar, komen in een regionale energiestrategie. Daarna leggen de gemeenten 

in de metropoolregio de keuzes vast in hun eigen omgevingsbeleid. De provincie Noord-

Brabant heeft de Commissie gevraagd te adviseren over het milieueffectrapport dat de 

besluitvorming over de regionale energiestrategie ondersteunt. 

 

Het milieueffectrapport laat zien dat er drie opties zijn onderzocht om duurzaam elektri-

citeit op te wekken en dat deze alle drie ruimschoots 0,57 TWh halen. Er is een goed 

overzicht van de mogelijke milieueffecten door wind- en zonneprojecten en het rapport 

bevat veel kaartmateriaal, zegt de Commissie. De milieueffecten van de opties verschil-

len met name wat betreft de gevolgen voor de natuur. 

 

Wel waarschuwt de Commissie ervoor dat milieuvoordelen die ontstaan bij clustering in 

de meest kansrijke zoekgebieden niet benut worden als de 21 gemeenten afzonderlijk 

keuzes maken. Denk hier nog goed over na, adviseert de Commissie. Ook geeft zij nog 

suggesties om de gevolgen voor het landschap en natuur in de toekomst in de gaten te 

houden.  

 

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

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. De bevoegde 

overheden - in dit geval de samenwerkende overheden in de Metropoolregio Eindhoven - besluiten over de 

energiestrategie. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3498
http://www.commissiemer.nl/

