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Persbericht 

 
 
Overweeg grotere zoekgebieden voor energieop-
gave Waalwijk 
 
 
Overweeg om een groter gebied te onderzoeken in het milieueffectrapport voor 

het opwekken van duurzame energie in Waalwijk. Daardoor worden mogelijk lo-

caties gevonden waar windturbines en zonnepanelen minder effect op mens en 

natuur hebben. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar 

advies aan de gemeente Waalwijk. De gemeente vroeg de onafhankelijke Com-

missie te adviseren over de benodigde inhoud van het rapport. 

 

De gemeenten in de regio Hart van Brabant willen meer elektriciteitsverbruik in de regio 

zelf opwekken. Daarbij hoort ook de gemeente Waalwijk: in 2030 wil ze 50% van haar 

verbruik zelf opwekken. Hiervoor is de gemeente op zoek naar locaties voor zonnevel-

den en windturbines. Voordat de gemeenteraad hierover besluit, worden de mogelijke 

gevolgen voor de omgeving in een milieueffectrapport onderzocht. 

 

De Commissie vindt dat er een goede basis voor dat rapport ligt. Ze geeft aan dat met 

grotere zoekgebieden mogelijk locaties gevonden worden waar de windturbines en zon-

nepanelen minder gevolgen voor mens en natuur hebben. Overweeg daarom grotere 

zoekgebieden te onderzoeken, zegt de Commissie. Ze adviseert daarbij om op zijn 

minst duidelijk aan te geven hoe milieueffecten een rol hebben gespeeld bij de totstand-

koming van de huidige zoekgebieden. Waalwijk kan daarmee krachtiger de keuze voor 

deze gebieden onderbouwen. 

 

De Commissie adviseert ook om in te gaan op de samenhang met de gehele energie-

opgave van de regio Hart van Brabant. Tot slot suggereert de Commissie om nu in één 

keer de gevolgen te onderzoeken van de Waalwijkse ambitie om in 2043 helemaal kli-

maatneutraal te zijn. 

 

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

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud 

en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke 

deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd ge-

zag - in dit geval de gemeenteraad van Waalwijk - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://commissiemer.nl/adviezen/3591
http://www.commissiemer.nl/

