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Persbericht 

 
 
Bekijk zoekgebieden duurzame energie Vught in 
samenhang 
 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om gebieden voor wind-

turbineparken en zonnevelden in Vught in samenhang te beoordelen. Hierdoor 

komen belangrijke milieugevolgen van keuzes goed en tijdig in beeld. De ge-

meente had de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het 

op te stellen milieueffectrapport. 

 

De gemeente Vught zoekt naar locaties voor grootschalige opwek van duurzame ener-

gie met windturbineparken en zonnevelden. Binnen de gemeente liggen negen zoek-

gebieden, vier voor wind en vijf voor zon. De gemeenteraad zal hieruit een keuze ma-

ken. Voordat de raad besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffect-

rapport.  

 

De negen zoekgebieden bieden bij maximale invulling samen ruimte aan een veelvoud 

van de energieambitie van Vught. De gebieden verschillen onderling sterk in bijvoor-

beeld oppervlakte en landgebruik. Hierdoor is er wat te kiezen.  

Werk de zoekgebieden eerst verder uit, adviseert de Commissie. De gemeente heeft 

hiervoor al een goed voorstel gedaan. Geef hierbij aan hoeveel duurzame energie (wind 

en zon) elk gebied minimaal en maximaal kan leveren. Ontwerp daarna enkele samen-

hangende alternatieven, die bestaan uit combinaties van gebieden en manieren van 

opwekken en vergelijk ze. Zo ontstaat inzicht in gunstige combinaties van locaties en 

hoe negatieve milieueffecten zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. 

 

 

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

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 gemeenteraad van Vught - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3664
http://www.commissiemer.nl/

