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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 

 
 
Beschrijf effecten op landschap en natuur van 
grootschalige zonne- en windparken in de Kem-
pen nog beter 
 

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) adviseert in het milieuef-

fectrapport over de mogelijkheden voor grootschalige zonne- en windparken in 

de Kempen de effecten op landschap en natuur beter te beschrijven. De Kempen-

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

Commissie m.e.r. gevraagd de voorlopige uitkomsten van het milieueffectrapport 

tussentijds te beoordelen. 

 

De Kempengemeenten werken samen om energieneutraal te worden. Hiervoor is het 

nodig om te onderzoeken hoeveel duurzame energie ze per jaar, onder andere met 

zon en wind, moeten gaan produceren om dit te bereiken. Daarbij willen de gemeen-

ten het milieu zoveel mogelijk ontzien en de leefbaarheid en de identiteit van de Kem-

pen behouden. De Kempen is één van de eerste regio´s in Nederland die op deze 

schaal onderzoekt hoe de energietransitie in zijn regio vorm krijgt.  

 

Het milieueffectrapport onderzoekt waar én onder welke voorwaarden zonne- en wind-

energieprojecten in de Kempen mogen komen. Het is nog niet duidelijk in wat voor 

een besluit dit wordt vastgelegd. 

Hoewel het voorlopige rapport al goed en bruikbaar materiaal bevat, is nog een grote 

stap nodig om het milieu mee te wegen in keuzes over grootschalige zonne- en wind-

energie. Zo zijn de effecten op landschap en natuur in het voorlopige rapport nog on-

voldoende beschreven. 

 

Het rapport is bedoeld als het enige moment waarop de gevolgen voor leefomgeving, 

landschap en natuur in samenhang onderzocht worden. De Commissie adviseert 

daarom de kwaliteit van het milieueffectrapport te verbeteren zodat straks goed onder-

bouwde besluiten over grootschalige zonne- en windenergie genomen kunnen worden. 

De gemeenten hebben aangegeven het advies over te nemen. 

 

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. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3373
http://www.commissiemer.nl/

