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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Gijs Hoevenaars, 030 – 234 76 10.  
 

Persbericht 

 
Milieueffectrapport grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen 

 
Zet landschap centraal bij keuze gebieden 
 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de zoektocht 

naar gebieden en spelregels voor grootschalige zonnevelden en windturbinepar-

ken in de Kempengemeenten landschap centraal te zetten. Centrale vraag voor 

de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden is welke 

verandering ze wensen. 

 

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 gemeenteraden van Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden - besluit over het project. Zie 

ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden wer-

ken samen om te onderzoeken hoeveel duurzame energie ze per jaar met zon en wind 

gaan produceren. Daarbij willen de gemeenten het milieu zoveel mogelijk ontzien en de 

leefbaarheid en de identiteit van de Kempen behouden.  

 

Geschikte gebieden én spelregels voor windturbines en zonnevelden worden in het mi-

lieueffectrapport onderzocht en vergeleken. De gemeenteraden besluiten hier later 

over. De Kempen is één van de eerste regio´s in Nederland die op deze schaal onder-

zoekt hoe de energietransitie vorm krijgt. Andere vormen van duurzame energie opwek-

king worden in een ander kader onderzocht en vallen buiten dit plan. 

 

De gemeenten hebben de Commissie m.e.r. nu gevraagd te adviseren over de inhoud 

van het milieueffectrapport. 

 

Het advies 

De energietransitie gaat het landschap in de Kempengemeenten veranderen. Centrale 

vraag voor de gemeenten is welke verandering ze wensen. De Commissie deelt de 

mening van de gemeenten dat een heldere visie op de toekomst van het landschap in 

de Kempen nodig is om geschikte gebieden voor windturbines en zonnevelden te vin-

den en spelregels daarvoor te maken. 

 

De Commissie adviseert in het milieueffectrapport de keuzes van geschikte gebieden 

voor turbines en zonnevelden goed zichtbaar te maken en te vergelijken. Denk bijvoor-

beeld aan een natuuralternatief waarbij zones om belangrijke bosgebieden vrij blijven 

of een alternatief met een zo hoog mogelijke energieopbrengst. Bij te onderzoeken spel-

regels voor zonnevelden kan gedacht worden aan ontwerpprincipes voor zonnevelden 

(opstellingsvorm panelen en landschappelijke inpassing) en zonnevelden gecombi-

neerd met agrarisch gebruik. 
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