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Geadviseerd besluit
1. kennis nemen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die vooraf gaat aan 

de milieueffectenrapportage (planMER) RES Groene Metropoolregio; 
2. geen zienswijze in te dienen op de concept NRD. 

Toelichting op beslispunten
In de Groene Metropoolregio onder de opgave Circulaire Regio wordt samengewerkt met 
gemeenten, provincie, Liander en waterschappen aan de RES 2.0. In de RES beschrijven we hoe en 
waar in onze regio duurzame energie willen opwekken (elektriciteit en warmte). Ook staat in de RES
welke infrastructuur en opslag daarvoor nodig. In de RES 1.0 die u in de zomer van 2021 vaststelde,
spraken we af om in 2030 1,62 TWh duurzame elektriciteit op te wekken en inzicht te geven in de 
warmtebronnen in de regio. 

Na vaststelling van de RES 1.0 is het proces gestart richting de RES 2.0. Het doel van de RES 2.0 is 
om van plan naar uitvoering te gaan. Daarvoor is verder onderzoek nodig, daarom wordt een 
planMER opgesteld. 

Beoogd effect
Belanghebbenden te informeren over de concept-NRD en de mogelijkheid bieden om hierop een 
zienswijze in te dienen. Daarmee willen we een gedragen planMER krijgen die helpt om de RES te 
borgen in beleid en beslisinformatie biedt over de plannen van de RES.

Kader
De planMER bestaat grofweg uit twee stappen: de NRD en de planMER. In de NRD staat de 
onderzoeksvraag beschreven en is uiteen gezet wat onderzocht wordt en hoe de regio 1,62 TWh 
duurzame elektriciteit wil opwekken. Het geeft het detailniveau en de inhoud weer van de 
milieuonderzoeken in het planMER deel. Het planMER geeft objectief de milieueffecten weer. De 
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plannen van de RES 1.0 vormen daarvoor de basis maar daarnaast zijn verschillende alternatieven 
opgesteld die onderzocht worden in het planMER. Op die manier kan beargumenteerd worden 
welke locaties geschikt, ongeschikt of geschikt te maken zijn voor duurzame opwek.

Argumenten
 We krijgen voor de gehele regio inzicht in de milieueffecten voor zon- en windprojecten.
 Op hoofdlijnen krijgen we voor gehele regio inzicht in de milieueffecten voor 

warmteprojecten.
 Via vier alternatieven (landschap, natuur, leefomgeving en energiesysteem) onderzoeken 

we de ‘hoeken van het speelveld’ voor de ontwikkeling van zon- en windprojecten.
 Door regionale stakeholders vanaf de start van het (NRD)proces te betrekken en eenieder 

de mogelijkheid te bieden voor het geven van een zienswijze op de NRD, gaan we voor een 
NRD die door de samenleving wordt gedragen.

 Een zorgvuldig proces staat centraal: de NRD wordt door alle 16 RES gemeenten en de 
provincie vrijgegeven voor zienswijzen.

 Er wordt straks voorgesteld dat alle colleges en GS instemmen met de NRD en nota van 
zienswijzen.

 Er wordt geen zienswijze ingediend op de concept-NRD, de gemeentelijke belangen komen 
hierin namelijk goed naar voren. Het college kan instemmen met de planMER, maar er is 
wel in de regio besproken om hierbij ook de raden te betrekken. 

Kanttekeningen
 In de Groene Metropoolregio is afgesproken dat we zoeken naar een goede balans tussen 

zorgvuldigheid en snelheid binnen het RES 2.0 proces en dat de RES een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid is. Daarom treden alle 16 RES gemeenten en de provincie op als 
bevoegd gezag. Het gelijktijdig publiceren, plus het beantwoorden van zienswijzen via 17 
kanalen en het instemmen daarmee door 17 bevoegde gezagen is een procesuitdaging. 

 In het PvA planMER is onterecht aangegeven dat een zienswijze mogelijk is op het concept-
planMER. Het planMER is een onderzoeksresultaat, daarom is een zienswijze daarop niet 
logisch en zinvol. De zienswijze is mogelijk op het moederbesluit waarvoor het planMER een
basisonderzoek is. Het moederbesluit betreft de RES 2.0 en de herijking van de provinciale 
windvisie. 

 Omwille van de begrotingsoverleggen in het najaar – is gekozen voor een relatief lange 
zienswijzeperiode op de concept NRD. Dit leidt tot een langere doorlooptijd van het 
planMER proces, met het risico op extra kosten en een uitstel van de beantwoording door 
o.a. de provincie aan potentiële initiatiefnemers voor wind- en zonprojecten.

Draagvlak
Als uitgangspunt is bij de RES 1.0 afgesproken: ‘Lokale autonomie waar dat kan en benutten van de
kracht van de regio waar dat moet’. Zo ook op gebied van participatie. Het planMER is een 
onderzoek op regionaal niveau, daarom zijn regionale stakeholders uitgenodigd om deel te nemen 
in de dialogen om deze NRD te vormen. Regionale stakeholders hebben meegedacht in drie 
omgevingsdialogen over welke milieueffecten worden onderzocht en hoe gedetailleerd. Bij de 
bijlagen vindt u de verslagen van de omgevingsdialogen en hoe met de bijdragen in de 
omgevingsdialogen in de concept NRD of planMER wordt omgegaan.

Een aantal betrokken regionale belanghebbenden hebben in aanvulling op de dialoogavonden een 
brief geschreven. 
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Aanpak/Uitvoering
Na publicatie van dit concept NRD in week 43, kan eenieder tot 23 december een reactie geven op 
dit concept NRD. Aanvullend wordt op 3 november voor iedereen die geïnteresseerd is een online 
informatieavond georganiseerd.

De zienswijzeperiode voor de concept NRD sluit op 23 december 2022. Het aanvullen van pro forma
zienswijzen kan tot twee weken nadien. Alle zienswijzen worden gebundeld en beantwoord in een 
Nota van Beantwoording door. In een ‘Notitie wijzigingen’, aangegeven wat er wijzigt ten opzichte 
van de concept NRD. Deze Nota en Notitie worden samengevoegd met het concept NRD. Zij 
vormen samen de definitieve NRD. De definitieve NRD zal worden voorgelegd voor instemming aan 
de colleges. Het planMER is in het 2e kwartaal van 2023 gereed. Het zal na gereedkoming ter 
informatie aan uw raad worden gestuurd. Het planMER vormt geen besluit op zich, maar wordt 
onderdeel van de RES 2.0 en de herijking van de Windvisie van de provincie.

Communicatie
De kennisgeving (bijlage 3) die hoort bij de publicatie van de NRD en het voornemen voor het 
opstellen van het planMER verloopt via onze eigen nieuwsbrief, website en social media kanalen. 
De inzageperiode wordt daarnaast ook via deze kanalen verspreid. 
In de regio wordt op 3 november een digitale informatieavond gehouden waaraan 
belanghebbenden kunnen deelnemen. Dit maken wij via onze eigen kanalen kenbaar.  

Financiële consequenties
Dit besluit heeft geen financiële consequenties.

Voor de regionale activiteiten van de RES ontvangen we een bijdrage van het Rijk. Daarnaast heeft 
u op 29 juni 2022 besloten over aanpassing van de begroting voor de opgave Circulaire Regio (RES)
voor 2022. Uit deze middelen worden de regionale uren en uitvoering van het planMER gedekt, 
inclusief alle bijbehorende proceskosten tot 31 december van dit jaar. De financieringsafspraken 
voor RES 2.0 in 2023 verlopen middels de budgetbesprekingen voor de Groene Metropoolregio 
onder de opgave Circulaire regio. 

Juridische consequenties
Alleen het uiteindelijke besluit (de RES) staat open voor bezwaar en beroep.
Wél is er de (wettelijke) mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over de concept-NRD. In de 
Groene Metropoolregio is afgestemd dat de raden en de inwoners deze zienswijzen tegelijk kunnen 
indienen. Na verwerking van de zienswijzen door de regio, wordt de definitieve NRD voor 
instemming voorgelegd aan alle betrokken colleges en GS. Dit is toegevoegd aan de wettelijke 
procedure, omdat draagvlak bij alle partijen heel belangrijk gevonden wordt.

Voor zover ons bekend is dit het eerste planMER-proces waarin 17 overheden gezamenlijk optreden
als bevoegd gezag. In de Wet Milieubeheer wordt consequent gesproken over één bevoegd gezag. 
Een proces met meerdere bevoegde gezagen is nog niet eerder door de rechter getoetst. Juridisch 
advies is ingewonnen over de vraag of dit mogelijk is. Omdat de wetgever beoogd om de 
verantwoordelijkheid van ruimtelijke plannen zo lokaal mogelijk te borgen, wijst alles erop dat we in
dit proces handelen in lijn met de wet.
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WMO-aspecten
n.v.t.

Gezondheid
n.v.t.

Duurzaamheid
Met het opstellen van het planMER geven we invulling aan de regionale ambitie om duurzame 
energie op te wekken. Het planMER biedt daarbij inzicht in de milieueffecten die de regionale 
energietransitie met zich mee brengt. Dat geeft de objectieve informatie waarmee we de omslag 
kunnen maken naar duurzame energie. Ook kan er zo zorgvuldig beargumenteerd worden waarom 
locaties voor duurzame energie opwek geschikt, geschikt te maken of ongeschikt zijn.

Effect op vermindering regeldruk
n.v.t.

Alternatieven 
n.v.t.

Bijlagen
1) De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het planMER RES
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