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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 

 
 
Maak doelen Programma Water en Bodem Noord-
Brabant concreet  
 
Om in 2050 een klimaatbestendig en veerkrachtig water- en bodemsysteem in 

Brabant te hebben, is een forse inspanning nodig. In het milieueffectrapport dat 

is opgesteld bij het Programma Water en Bodem ontbreken nu nog duidelijke 

doelen. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan 

de provincie Noord-Brabant. De provincie had de Commissie gevraagd de inhoud 

van het 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 ze dit gaat doen, 

komt te staan in het Regionaal Programma Water en Bodem. Voordat de provincie be-

sluit over het programma, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

Het rapport laat zien dat er veel gedaan moet worden voor een klimaatbestendig en 

veerkrachtig water- en bodemsysteem, maar de doelen blijven in het rapport nu nog vrij 

algemeen. Zoals ‘de provincie streeft een vitale bodem na’. Het rapport maakt niet dui-

delijk wanneer de bodem vitaal is. Duidelijke en concrete doelen zijn nodig om te kun-

nen beoordelen wat de verschillende werkwijzen die de provincie heeft onderzocht daar 

aan bijdragen.    

 

Bepaal niet alleen een concreet doel voor 2050, zegt de Commissie daarnaast, maak 

ook duidelijk waar de provincie in 2027 wil staan. De ambities van het plan richten zich 

op 2050, maar het plan zelf heeft een looptijd tot 2027.  

 

De provincie neemt het advies van de Commissie over en vult het milieueffectrapport 

aan. Ze laat het daarna opnieuw beoordelen door de Commissie, voordat zij een besluit 

neemt over het programma.  

 

 

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

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

