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

Persbericht 

 
 
Onderzoek verschillende mogelijkheden voor op-
wekken wind- en zonne-energie 
 
De RES-regio Holland Rijnland gaat in een milieueffectrapport de milieugevolgen 

vergelijken van verschillende alternatieven voor het opwekken van duurzame 

energie. De Commissie vindt dit een goede aanpak en adviseert ook enkele an-

dere alternatieven voor het opwekken van duurzame energie te vergelijken. Dat 

schrijft de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de RES-

regio Holland Rijnland.  

 

Dertig regio’s in Nederland stellen een regionale energiestrategie (RES) op. Een RES 

brengt in beeld hoe voldoende hernieuwbare energie kan worden opgewekt voor kli-

maatdoelen. In een pilot onderzoeken regio’s in Noord-Holland, Gelderland, Noord-Bra-

bant en Zuid-Holland, het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie en de 

Commissie samen hoe milieueffectrapportage kan worden ingezet bij een RES. 

 

Holland Rijnland wil in 2030 1,03 terawattuur (TWh) extra hernieuwbare elektriciteit op-

wekken en 1,11 TWh energie besparen. Ook wil de regio op een warmtenetwerk vanuit 

Rotterdam aansluiten en alternatieve warmtebronnen onderzoeken. Het milieueffect-

rapport geeft straks aan in welke gebieden duurzame energieopwekking (wind, zon en 

warmte) kan komen, wat de milieugevolgen zijn en of er randvoorwaarden nodig zijn. 

De Commissie keek op verzoek van de regio naar de benodigde inhoud van het op te 

stellen milieueffectrapport bij de regionale energiestrategie. 

 

De regio gaat in het rapport de milieugevolgen vergelijken van verschillende oplossin-

gen voor de duurzame energieopwekking. De Commissie vindt dit een goede aanpak 

en adviseert ook de mogelijkheden voor concentratie van energieopwekking, of het 

meer inzetten op windenergie in plaats van zonne-energie te onderzoeken. Door dit 

onderzoek is straks een beter onderbouwde keuze mogelijk. 

Zij doet daarnaast een aantal suggesties voor de omgang met landschap. Zo vraagt zij 

in het milieurapport aandacht te besteden aan landschappelijke samenhang, en aan de 

impact van stapeling (cumulatie) van wind- en zonneparken, zoals in en rondom het 

Groene Hart.  

 

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

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 RES-regio Holland Rijnland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3500
http://www.commissiemer.nl/

