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Persbericht 

 
Milieueffectrapport Omgevingsvisie Noord-Brabant 
 
Werk de hoofdopgaven verder uit 
 
De Commissie m.e.r. adviseert om in de verdere uitwerking van het milieueffect-

rapport de hoofdopgaven te verkennen en concreter uit te werken. De vooront-

werp-Omgevingsvisie van de provincie Noord-Brabant beschrijft de provinciale 

ambities voor 2050. De vijf hoofdopgaven zijn energietransitie, klimaatproof, 

slimme netwerkstad, duurzame economie en natuurkwaliteit op orde. Werk deze 

uit zodat een beeld ontstaat van de haalbaarheid, kansen en risico’s. 

 

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 

Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

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

schetst een toekomstbeeld van de leefomgeving in 2050. De (beleids-)ambities van de 

provincie zijn vertaald in opgaven en doelen. Samen met andere partijen wil de provin-

cie deze doelen realiseren.  

Voordat Provinciale Staten besluit over de Omgevingsvisie worden de milieugevolgen 

onderzocht in een milieueffectrapport. Zij heeft de Commissie m.e.r. gevraagd tussen-

tijds over het MER te adviseren en aandachtspunten voor de verdere uitwerking mee te 

geven.  

 

Het advies 

De Omgevingsvisie beschrijft de hoofdopgaven die de provincie wil uitwerken in haar 

beleid. Deze opgaven zijn energietransitie, klimaatproof, slimme netwerkstad, duur-

zame economie en natuurkwaliteit op orde. De visie beschrijft al een aantal concrete 

keuzes. Zo wil Brabant energieneutraal zijn in 2050.  

De Commissie adviseert de hoofdopgaven concreter uit te werken. Bijvoorbeeld voor 

energietransitie door ruimtelijke modellen uit te werken met windturbines en zonnepa-

nelen. Laat zien hoe deze ambitie samengaat met andere ambities en benoem de kan-

sen en risico’s. Onderzoek de effecten op landschap, natuur en leefomgeving. Hierdoor 

ontstaat inzicht in de haalbaarheid van de ambities en de keuzes die daarvoor moeten 

worden gemaakt. 
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