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Onderzoek ook verdeling tussen wind- en zonneenergie in Nijkerk
Onderzoek in het milieueffectrapport voor het opwekken van duurzame energie
in Nijkerk niet alleen diverse opstellingen van zonnepanelen en windturbines,
maar ook verschillende verdelingen. De milieugevolgen van meerdere opties komen dan goed in beeld. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in
haar advies aan de gemeente Nijkerk. De gemeente vroeg de onafhankelijke Commissie te adviseren over de benodigde inhoud van het rapport.
De gemeente Nijkerk wil in 2050 energieneutraal zijn. Daarvoor moet 2.548 terajoule
(TJ) aan duurzame energie opgewekt worden. De gemeente bereidt alvast een deel
hiervan, 280 TJ, voor. Dit deel bestaat uit maximaal 40 hectare aan zonnevelden en ten
minste twee windturbines. Voordat de gemeenteraad hierover besluit, worden de mogelijke gevolgen voor de omgeving in een milieueffectrapport onderzocht.
De Commissie vindt dat er een goede basis voor dat rapport ligt. Ze adviseert wel om
duidelijk te beschrijven waarom nu niet in één keer de hele energieopgave voor 2050
wordt onderzocht. Laat in het rapport ook zien waarom voor bepaalde locaties voor de
zonnevelden en windturbines is gekozen, zegt de Commissie. Eerder werden namelijk
ook andere locaties beschouwd.
De gemeente wil verschillende opstellingen van zonnepanelen en windturbines onderzoeken. De Commissie schrijft daarover in haar advies dat de gemeente niet alleen
opstellingen maar ook andere verdelingen tussen wind en zon moet onderzoeken.
Daarmee worden de milieugevolgen van verschillende combinaties duidelijk en kan op
basis daarvan een voorkeur uitgesproken worden.

----------------------------------------------------------De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is 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 gemeenteraad van Nijkerk - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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