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Persbericht 

 
Omgevingsvisie Noord-Brabant 
 
Monitoring essentieel om ambities te realiseren 
 

De Commissie m.e.r. heeft het aangepaste milieueffectrapport voor de Omgevingsvi-

sie Noord-Brabant beoordeeld. Met het rapport is voldoende milieu-informatie be-

schikbaar gekomen om een besluit te kunnen nemen over de Omgevingsvisie. Moni-

toring blijkt essentieel om in de toekomst tijdig bij te sturen als het halen van doelen 

en ambities tegenvalt. 

 

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 het toekomstbeeld van Noord-Brabant in 2050. Voordat Provinciale Staten hierover 

besluiten zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. In een eerder advies 

constateerde de Commissie dat er nog belangrijke informatie in het milieueffectrapport ont-

brak. Daarop is het rapport aangepast. 

 

De provincie heeft de Commissie nu gevraagd over dit aangepaste rapport te adviseren. 

 

Het advies 

In de omgevingsvisie heeft de provincie met participatie vanuit de samenleving en met be-

hulp van het milieueffectrapport de volgende opgaven voor Brabant benoemd: 1) energie-

transitie, 2) klimaatproof, 3) slimme netwerksteden en 4) concurrerende en duurzame eco-

nomie. De wettelijke taken zijn als de opgave 5) ‘basis op orde’ meegenomen. De provincie 

wil dit toekomstbeeld samen met anderen bereiken. 

 

Eerder was al duidelijk dat de ambities niet volledig worden gehaald in 2030 en in 2050. De 

provincie wil desondanks de hoge ambities behouden. Zoals het doel om binnenstedelijk 

ruimte te vinden voor 120.000 woningen. Een ander voorbeeld is het vinden van ruimte voor 

duurzame energie (met de huidige technieken blijkt bijna 100.000 hectare nodig). 

Het aangepaste rapport laat zien dat de provincie in programma’s verder gaat onderzoeken 

hoe de doelen in de toekomst mogelijk wel gehaald kunnen worden. Hierbij worden ook de 

milieueffecten in meer detail onderzocht. Daarnaast komt er een integrale monitoring om 

doelen en ambities te volgen. Deze monitoring blijkt essentieel om in de toekomst tijdig bij 

te sturen als het halen van doelen en ambities tegenvalt. 

 

De Commissie vindt dat hiermee voldoende milieu-informatie beschikbaar is gekomen om 

een besluit te kunnen nemen over de Omgevingsvisie Brabant te maken. De aangekondigde 

programma’s, hun milieuonderzoek en het monitoringsysteem maken een zorgvuldig ver-

volgproces mogelijk waarin milieuafwegingen een rol kunnen spelen. 

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

