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… en m.e.r. ?

o Windparken
o WKO
o Dijkversterking (klimaatadaptatie)
o …

o Visies
o Plannen
o Projecten 
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Eisen & wensen

Visies & plannen

Regionale
E-strategieën

Projecten
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Visies en plannen - 1
Bij omgevingsvisie/plan &
BP verbrede reikwijdte

o Hier wordt een integrale afweging verwacht!
o Geen (invulling v/d) ambitie > informatietekort
o We vragen:
o  huidige - vereiste/gewenste situatie
o haalbare opties om het gewenste te realiseren + doeltreffendheid
o ruimtelijke en milieuconsequenties
o hoe wordt omgegaan met conflicten met andere ambities
o Geen alternatief met 100% doelbereik > signaleren
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Visies en plannen - 2
Bij ‘klassiek' of 'conserverend' BP

o Geen (invulling v/d) ambitie, dan

o Constateren: commitment aan reductie 
broeikasgassen niet uitgewerkt

o Aanbevelen: relatie tussen BP en uit te werken E-beleid aangeven
 wanneer worden omvang en effecten van de opgave uitgewerkt
 wanneer wordt het E-beleid in het BP geïntegreerd
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Bron: PBL



Visies en plannen - 3
Wat zien we?

• Bij ‘klassiek’ of ‘conserverend’ BP en bij SV vaak geen MER

• Bij omgevingsvisie
• vaak zonder MER
• indien met MER, dan te abstract en zonder energieparagraaf

• Bij omgevingsplannen
• ?? geen ervaring
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We leggen de lat te hoog

We leggen de lat te laag
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RES-en
9

Opgave: 35 TWh

Gerealiseerd (2017): ~8 TWh?
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• Actueel verbruik
• Besparing
• Projecten onderweg
• …

• Kansrijk 
uitwerken

• Andere 
opgaven 
meewegen

• Te 
verankeren 
locaties



Handreiking over inhoud en proces
• Regionale invulling hernieuwbare E in MWh (+infra!)*
• Startdocument met wijze van communiceren, organiseren, 

formaliseren, …
• Rekening houden met

• Ruimtelijke kwaliteit
• Draagvlak
• Andere (ruimtelijke) belangen

• Werken aan
• Herleidbare onderbouwing
• Beschrijving doorlopen proces

*Later gevolgd door warmtevisie
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Projectorganisatie: 
“Geen tijd, geen m.e.r.-

plicht en dus geen MER”

Commissie: “Complexe 
& verstrekkende opgave 

en daarom is MER 
essentieel”



Projecten (“advieslijn in voorbereiding”)

Basis
• Wm, activiteitenbesluit, klimaatwet/akkoord, Omgevingswet

Wat?
1. Ontwikkelingen in E-verbruik en emissies voor monitoring en bijsturing
2. Pad naar broeikasgasvrije bronnen in 2050
3. “Meekoppelkansen” (bijv. bij vervanging/aanpassing van infrastructuur)
4. Technische varianten

• Wanneer
• Bij ieder project-MER
• Minimaal stappen 1 t/m 3
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We leggen de lat te hoog

We leggen de lat te laag
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