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Persbericht 

 
 
Duidelijk landschappelijk verhaal wind- en zonne-
parken Rivierenland 
 
De regionale energiestrategie (RES) van de regio Fruitdelta Rivierenland vertelt 

een duidelijk ‘landschappelijk verhaal’ over de zoekgebieden voor windturbine- 

en zonneparken. Dat schrijft de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar 

advies aan de regio. Zij adviseert de zoekgebieden en milieueffecten nog concreet 

te maken. De regio had de Commissie om advies gevraagd over de milieu-infor-

matie in haar concept-RES. 

 

De regio Fruitdelta Rivierenland wil het huidige bod van 0,6 terawattuur aan hernieuw-

bare energie minimaal verdubbelen in de volgende versie van haar strategie, de 

RES 1.0. Gebieden die voor windturbines en zonneparken in aanmerking komen, wor-

den in de RES opgenomen. Daarna leggen de regiogemeenten ze vast in hun omge-

vingsbeleid. De Commissie keek op verzoek van de regio naar de milieu-informatie in 

de concept-RES en heeft daarover advies uitgebracht. 

 

Er ligt een kwalitatief goed en uitgebreid landschappelijk vertrekpunt, zegt de Commis-

sie. Zo wordt met een zorgvuldige landschappelijke inpassing en met wind- en zon-

neladders het waardevolle rivierenlandschap ontzien. 

 

Hiermee ligt er een goede basis voor de stap naar de RES 1.0 en voor de milieueffect-

rapporten die de regiogemeenten voor hun omgevingsbeleid gaan maken. De Commis-

sie adviseert om bij de concretisering van de zoekgebieden onder meer de stapeling 

van alle effecten op natuur, leefomgeving en landschap in beeld te brengen. Hiervoor 

doet zij specifieke aanbevelingen. 

 

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

De Commissie is onafhankelijk, bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffect-

rapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. Ze schrijft geen 

milieueffectrapporten en doet geen milieuonderzoek. Dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit 

geval de samenwerkende overheden in de RES-regio Fruitdelta Rivierenland - besluit over het project. In dit 

geval heeft de regio (nog) geen milieueffectrapport opgesteld, maar ervoor gekozen eerst de al beschikbare 

milieu-informatie aan de Commissie voor te leggen. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Dertig regio’s in Nederland stellen een RES op. Een RES brengt onder meer in beeld hoe voldoende her-

nieuwbare energie uit bijvoorbeeld zon en wind kan worden opgewekt voor het behalen van de klimaatdoelen. 

In een pilot onderzoeken regio’s in Noord-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland, het Nationaal 

Programma Regionale Energiestrategie en de Commissie samen hoe milieueffectrapportage kan worden in-

gezet bij een RES. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3507
http://www.commissiemer.nl/

