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Klimaatrobuust water en bodembeleid Brabant
vraagt om duidelijke doelen
Maak de doelen voor een klimaatrobuust water en bodembeleid concreet in het
milieueffectrapport, adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage aan
de provincie Noord-Brabant. Zo wordt duidelijk welke gebieden en onderwerpen
prioriteit moeten krijgen. De provincie Noord-Brabant heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.
De warme en wederom droge zomer dit jaar benadrukt de noodzaak om goed met de
watervoorraad om te gaan. Met het Regionaal Programma Water en Bodem wil de provincie Noord-Brabant zorgen voor een klimaatrobuust water- en bodemsysteem in
2050. Voordat de provincie besluit over het programma worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.
De Commissie adviseert stapsgewijs te werken. Kijk daarbij ook naar de samenhang
met andere plannen en beleid, zoals landbouw en natuur. Het vergelijken van de huidige
situatie met het toekomstbeeld brengt mogelijke knelpunten in beeld en laat zien welke
onderwerpen en gebieden prioriteit moeten krijgen. Door deze vervolgens te vertalen
naar concrete doelen wordt duidelijk waar de provincie zich de komende jaren op moet
richten.
Het resultaat van de verschillende stappen biedt houvast bij het onderzoeken van mogelijke maatregelen en het beoordelen van de effecten daarvan. Het milieueffectrapport
is zo een goed hulpmiddel om te kunnen komen tot een klimaatrobuust Brabant.
----------------------------------------------------------De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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.

Noot voor de redactie
Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73.

