
Welke gebieden zijn vanuit milieueffecten 

geschikt, geschikt te maken, of ongeschikt voor 

de ontwikkeling van tenminste 1,62 TWh* 

duurzame elektriciteitsambitie, regionale 

warmtebronnen en de benodigde energie-

infrastructuur binnen de Groene 

Metropoolregio

en hoe kan dit - naast de referentie RES 1.0 -

worden ingevuld aan de hand van vier 

thematische alternatieven?

* Het aandeel zon-op-dak van 0,49 TWh kent geen 

milieueffecten en wordt daarom niet getoetst

Onderzoeksopzet voor een milieueffectenrapportage 

Hoe gaan we het onderzoeken

Wat gaan we onderzoeken

GESCHIKT

gebied zonder 

milieubelemmering

ONGESCHIKT

gebied met harde 

milieubelemmering

GESCHIKT TE MAKEN

gebied met zachte 

milieubelemmering

DEFINITIE WINDPARKEN

-----
Gebieden voor 2 of meer windturbines

• Huidige turbines: 3,6 MW | 120 meter ashoogte

• Nieuwe turbines: 7,0 MW | 166 meter ashoogte

NOTITIE 
REIKWIJDTE 
& DETAILNIVEAU

WIND ZON

Wespendief 1 KM zone

Wespendief 1-8 km zone

Weidevogel gebieden

Wintergans rustgebieden

Gelders natuurnetwerk

Hard

Zacht

Hard

Zacht

Zacht

Zacht

Zacht

Hard

Zacht

Zacht

Windprojecten zijn hier juridisch onhaalbaar

Met maatregelen zijn hier projecten mogelijk

Een zorgplicht verbiedt hier energieprojecten

Onder voorwaarden zijn hier projecten mogelijk

Alternatieve gebieden krijgen de voorkeur

HARDE & ZACHTE BELEMMERINGEN

DEFINITIE ZONNEPARKEN

-----
Gebieden voor >2 MW zonneparken

• Slimme en multifunctionele opstelling panelen:

2 MW = 2 ha oppervlakte nodig.

• Ruime en multifunctionele opstelling  panelen:

2 MW = 3 ha oppervlakte nodig.

HOOFDVRAAG

Bepalen dat een gebied ongeschikt is

Bepalen dat een gebied geschikt te maken is
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Tips & Opmerkingen

Heeft u ideeën of aanvullingen? Via een zienswijze kunt u deze aangeven. Bij uw gemeente vindt u 

informatie over hoe u dit kan doen. Alle zienswijzen worden gebundeld en beantwoord in een Nota 

van Beantwoording. Deze wordt onderdeel van de definitieve NRD.

Warmte

-----
Warmteprojecten zijn gekoppeld aan specifieke 

locaties (bronnen).

Milieueffecten treden op op projectniveau. Die 

milieu informatie is te lokaal om te beoordelen 

in dit onderzoek op regioniveau.

Analyse wordt gedaan op hoofdlijnen voor de 

bronnen:

Geothermie | Aquathermie | WKO | Biomassa

Netinfra

-----
Voor netinfrastructuur treden alleen bij

hoogspanningsnetwerken milieueffecten op.

Het aansluiten van wind- en zonneparken gebeurt 

ondergronds en heeft alleen tijdelijke milieueffecten, 

bijvoorbeeld door graafwerkzaamheden.

De milieueffecten van aanleg van nieuwe 

netinfrastructuur worden niet meegenomen in het 

planMER.

Alternatieven

Binnen vier thema’s worden de milieueffecten in kaart gebracht. Zo verzamelen we de informatie die nodig 

is om te kunnen afwegen waar grootschalige opwek mogelijk is. De RES 1.0 gebruiken we als referentie naast 

de alternatieven.

Natuur

-----
Maximaal aandacht 

voor 
natuurwaarden

Leefomgeving

-----
Maximaal aandacht 

voor de 
leefomgeving

Landschap

-----
Maximaal aandacht 

voor 
landschappelijke 

waarden

Energiesysteem

-----
Maximaal aandacht 

voor het 
energiesysteem


