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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030-234 76 76. 
 

Persbericht 

 
 
Milieueffecten Regionaal Programma Water en  
Bodem Noord-Brabant goed in beeld 
 
De milieueffecten van het Regionaal Programma Water en Bodem zijn goed be-

schreven in het aangevulde milieueffectrapport. Dat zegt de Commissie voor de 

milieueffectrapportage in haar advies. De provincie Noord-Brabant had de Com-

missie gevraagd het aangevulde rapport te beoordelen. 

 

De provincie Noord-Brabant wil in 2050 een klimaatbestendig en veerkrachtig water- en 

bodemsysteem hebben. Daarom wordt de komende jaren gewerkt aan voldoende, 

schoon en veilig water, een vitale bodem en aan klimaatadaptatie. Hoe de provincie dit 

gaat doen, staat in het Regionaal Programma Water en Bodem. Voordat de provincie 

besluit over het programma, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrap-

port.    

 

Het rapport is aangevuld na een eerder advies van de Commissie. Het rapport maakt 

nu duidelijk welke doelen al concreet zijn en welke nog niet, zoals klimaat en vitale 

bodem, en waarom dat zo is. Ook is helder wat de provincie de komende jaren gaat 

doen om de doelen voor klimaat en vitale bodem concreet te maken. Duidelijk is dat het 

gaat om een complexe opgave, die ook inzet van andere partijen vraagt.  

 

Het belang van een gebiedsgerichte aanpak wordt benadrukt in het rapport. Een goede 

aanpak, vindt de Commissie, die ook waardevol is voor andere programma’s, zoals voor 

landbouw en natuur. De verschillende programma’s kunnen elkaar versterken met deze 

aanpak. Houd ondertussen ook wel de doelen van de afzonderlijke programma’s in de 

gaten, geeft de Commissie de provincie mee.  

 

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport voldoende informatie bevat om een be-

sluit te kunnen nemen over het Regionaal Programma Water en Bodem waarin het mi-

lieubelang goed wordt meegewogen.   

 

----------------------------------------------------------- 

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 provincie Noord-Brabant - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3480
http://www.commissiemer.nl/

