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

Persbericht 

 
Omgevingsvisie Noord-Brabant 
 
Van dromen en durven naar doen in milieu- 
effectrapport 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Omgevingsvisie Noord-

Brabant beoordeeld. De provincie heeft gedurfde hoge ambities die zijn vertaald in 

vier opgaven voor de fysieke leefomgeving richting het jaar 2050, bijvoorbeeld op het 

gebied van energietransitie en klimaat. Uit het milieueffectrapport blijkt dat het moei-

lijk wordt om alle ambities waar te maken. Betere oplossingen komen echter nog niet 

in beeld. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieuef-

fectrapporten. 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 Provinciale Staten 

van Noord-Brabant - besluit over de visie. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De provincie Noord-Brabant werkt aan de Brabantse Omgevingsvisie (BOVI). De visie schetst een 

toekomstbeeld van Noord-Brabant in 2050. De provincie heeft met participatie vanuit de samenleving 

en met behulp van het milieueffectrapport vier grote opgaven voor Brabant benoemd: 1) energietran-

sitie, 2) klimaatproof, 3) slimme netwerksteden en 4) concurrerende en duurzame economie. De wet-

telijke taken zijn als vijfde opgave 5) ‘basis op orde’ meegenomen. De provincie wil dit toekomstbeeld 

samen met andere bereiken. 

 

Voordat Provinciale Staten besluit over de Omgevingsvisie zijn de milieugevolgen onderzocht in een 

milieueffectrapport. De provincie heeft de Commissie m.e.r. gevraagd over dit rapport te adviseren. 

  

Het advies 

De Commissie heeft veel waardering voor de focus die is aangebracht op de grote 5 opgaven. Met 

deze focus zijn al veel milieubelangen meegenomen. Uit het rapport blijkt echter ook dat het lastig 

wordt deze opgaven te realiseren of dat ze elkaar in de weg zitten, zoals energietransitie en mobiliteit. 

 

Deze conclusie vraagt om onderzoek naar alternatieve beleidsopties waarmee het beleid effectiever 

wordt. Het milieueffectrapport geeft hier echter nog geen informatie over, ook niet globaal.  

De provincie wil in een volgende stap met andere partijen de plannen concreet uitwerken in (sectorale 

of gebiedsgerichte) programma’s en in de provinciale verordening. Om ook in deze stap te borgen dat 

de kwaliteit van de leefomgeving integraal meegewogen kan worden, zal echter op het niveau van de 

integrale omgevingsvisie hiervoor een kader meegeven moeten worden.  

 

Logischerwijs kunnen op het niveau van de Omgevingsvisie oplossingsrichtingen met hun effecten 

alleen globaal onderzocht worden. Maar het betekent wel dat met een slim opgezet monitoringspro-

gramma voortdurend in de gaten moet worden gehouden hoever Brabant is in het halen van haar 

ambities en of er wellicht op onderdelen bijsturing nodig is.  

 

De Commissie adviseert om op deze punten eerst aanvullend onderzoek uit te voeren en daarna een 

besluit te nemen over de omgevingsvisie. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3198
http://www.commissiemer.nl/

