
20 mei 2019 
 

Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies onder nummer 3392. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Gijs Hoevenaars, 030 – 234 76 10 of 030 – 234 76 66. 
 

Persbericht 

 
Bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer 
 
Werk doelstellingen energielandgoed goed uit 
 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport de keuze van ener-

giebronnen in het Energielandgoed Wells Meer goed te onderbouwen.  
 

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 gemeenteraad van de gemeente Bergen (L) - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De gemeente Bergen heeft de ambitie om in 2030 energieonafhankelijk te zijn. Dit be-

tekent dat onder alle weersomstandigheden voldoende eigen opgewekte energie aan-

wezig is. Energielandgoed Wells Meer dient door middel van grootschalige opwekking 

van duurzame energie onder alle weersomstandigheden te voorzien in 50% van de to-

tale energiebehoefte van de gemeente. Voordat de gemeente besluit over het bestem-

mingsplan, worden eerst de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De 

gemeente heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het op te 

stellen rapport.  

 

Het advies 

De Commissie adviseert om in het rapport duidelijk te maken of de doelstelling van het 

project is ingeperkt ten opzichte van de Structuurvisie Energielandgoed Wells. Boven-

dien is niet duidelijk of ook biomassa en geothermie eronder vallen en hoe onder alle 

weersomstandigheden in de energiebehoefte kan worden voorzien. Dit is van belang 

omdat de doelstelling invloed heeft op de mogelijke locaties en invullingen van het pro-

ject. Daarnaast adviseert zij om in het MER een maximale invulling van het energie-

landschap met zonnepanelen te vergelijken met een maximale invulling met windturbi-

nes. Daarmee komen de maximale milieueffecten van het energielandgoed duidelijk in 

beeld, met name voor het landschap.  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3392
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