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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10. 
 

Persbericht 

 
 
 
Solide aanpak milieueffectrapport Energiestrate-
gie Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen 
 
De Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen (GMR) start met het zoeken naar 

geschikte gebieden voor windturbines en zonnevelden voor de zogenaamde Re-

gionale Energiestrategie (RES) 2.0. De voorgestelde onderzoeksaanpak zit goed 

in elkaar. Aandacht voor kwetsbare landschappen is belangrijk. Dat schrijft de 

Commissie voor de milieueffectrapportage vandaag in haar advies aan de regio.  

 

In de GMR werken 16 gemeenten, de provincie, 3 waterschappen en netbeheerder Li-

ander samen aan duurzame energie. In een RES staat hoe regio’s van fossiele energie 

overstappen op duurzame elektriciteit en duurzame warmte. 

 

De samenwerkende overheden gaan nu alle informatie verzamelen om de zoekgebie-

den voor windturbines en zonnevelden in de RES 2.0 te kunnen bepalen. Voordat de 

regio besluit worden eerst de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De 

GMR heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het op te 

stellen milieueffectrapport. 

 

De regio zet straks in het milieueffectrapport eerst op een rij welke gebieden onge-

schikt zijn voor de opwek van duurzame energie. Voor de overgebleven kansrijke ge-

bieden ontwerpt ze verschillende alternatieven en onderzoekt daarvan de milieueffec-

ten. De door de GMR voorgestelde uitwerking is solide en logisch.  

In haar advies geeft de Commissie suggesties voor het uit te voeren onderzoek. Een 

voorbeeld hiervan is het laten zien wat grootschalige zonnevelden doen in de verschil-

lende (kwetsbare) landschappen van de regio. 

 

 

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

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 samenwerkende overheden in de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen - besluit over het project. Zie 

ook www.commissiemer.nl. 
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