
3 november 2021 
 

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

Persbericht 

 
 
Milieueffectrapport helpt bij locatiekeuzes voor 
wind- en zonne-energieparken regio Holland Rijn-
land 
 
Het milieueffectrapport bij de Regionale Energiestrategie Holland Rijnland geeft 

een goed beeld van mogelijke locaties voor duurzame energieopwekking. Het laat 

zien welke keuzes er zijn en wat de milieugevolgen zijn. Dat zegt de Commissie 

voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport.  

 

Dertig regio’s in Nederland stellen een Regionale Energiestrategie (RES) op. Een RES 

brengt in beeld hoe voldoende hernieuwbare energie kan worden opgewekt voor het 

realiseren van de klimaatdoelen. In een pilot onderzoeken regio’s in Noord-Holland, 

Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland, het Nationaal Programma Regionale Ener-

giestrategie en de Commissie samen hoe milieueffectrapportage kan worden ingezet 

bij een RES.  

 

De regio Holland Rijnland wil in 2030 meer hernieuwbare elektriciteit opwekken en ener-

gie besparen. Ook wil de regio aansluiten op een warmtenetwerk vanuit Rotterdam en 

alternatieve warmtebronnen onderzoeken en gebruiken. De Commissie keek op ver-

zoek van de regio naar het milieueffectrapport bij de Regionale Energiestrategie. 

 

Het milieueffectrapport geeft de milieugevolgen en milieurisico’s goed weer. De ver-

schillende onderzochte opties laten zien welke keuzes er zijn en welke belangen met 

elkaar botsen.  

 

De Commissie heeft een aantal aanbevelingen voor de RES 2.0, die in 2023 wordt 

vastgesteld. Zorg dat de milieu-informatie goed te volgen is, dan is duidelijk hoe keuzes 

tot stand komen, zegt de Commissie. Het helpt bijvoorbeeld om een ‘potentiekaart’ te 

maken, met daarop kansrijke gebieden voor duurzame opwekking.  

Ook geeft de Commissie enkele aanbevelingen om het landschapsonderzoek te verbe-

teren. Zo zijn bijvoorbeeld de landschappelijke gevolgen op regionale schaal, zoals het 

Groene Hart, nog niet goed in beeld.  

 

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

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 

RES-regio Holland Rijnland - besluit over het plan Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3500
http://www.commissiemer.nl/

