
23 juni 2021 
 

Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
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Persbericht 

 
 
 
Kijk bij invulling energiehoofdstructuur ook naar 
andere ruimteclaims 
 
De energiehoofdstructuur van Nederland heeft meer ruimte nodig. Daarom wil het 

Rijk een Programma Energiehoofdstructuur vaststellen. Onderzoek of de beno-

digde ruimte aansluit of botst met andere ruimtelijke opgaven, zoals de woning-

bouwopgave. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage aan 

staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat. Zij vroeg 

de Commissie om advies over de benodigde inhoud van een integrale effecten-

analyse die wordt opgesteld bij het Programma. 

 

Het Rijk wil een Programma Energiehoofdstructuur (PEH) vaststellen om ervoor te zor-

gen dat er voldoende ruimte is voor de energiehoofdstructuur op land en in de grote 

wateren in Nederland, in 2030 en 2050. In dit programma wordt gekeken naar de con-

versie, opslag en het transport van energie. Bij het PEH wordt een integrale effecten-

analyse opgesteld die naast milieueffecten ook kijkt naar bijvoorbeeld energie-efficiëntie 

en maatschappelijke kosten en baten.  

 

Er ligt een duidelijke notitie reikwijdte en detailniveau die aansluit bij het strategische 

karakter van dit programma. Omdat de energiehoofdstructuur veel ruimte in beslag zal 

nemen, is het nodig om te onderzoeken of het programma botst of juist aansluit bij an-

dere grote ruimtelijke opgaven, zoals woningbouwplannen, aanleg van infrastructuur of 

natuurherstelprojecten.  

 

Het PEH is een grote en complexe opgave die keuzes voor de langere termijn maakt 

voor heel Nederland. Er zijn ook nog veel onzekerheden, bijvoorbeeld over de verschil-

lende vormen en hoeveelheden van energieopwekking en hun locatie. Dit heeft invloed 

op de keuzes voor de energiehoofdstructuur. Onderzoek daarom in de integrale effec-

tenanalyse hoe gevoelig het PEH is voor technologiekeuzes, technologische ontwikke-

lingen, veranderend energieverbruik en andere externe factoren, zegt de Commissie. 

 

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

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 – de staatsse-

cretaris van EZK - besluit over het plan. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3528
http://www.commissiemer.nl/

