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Benut kansen om ambities Brabants Beleidskader
Landbouw en Voedsel te realiseren
Het milieueffectrapport voor het Beleidskader Landbouw en Voedsel bevestigt
dat de ambities voor de leefomgeving een forse omslag vragen van het landbouwen voedselsysteem in Noord-Brabant. Benut daarom kansen voor bijvoorbeeld
de samenwerking met andere partijen. Dat zegt de Commissie voor de
milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport. De provincie
Noord-Brabant had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te
beoordelen.
De provincie Noord-Brabant heeft haar ambities op het gebied van landbouw en voedsel
tot 2030 vastgelegd in een beleidskader, een uitwerking van de Brabantse
Omgevingsvisie. Voordat de provincie een besluit neemt over het beleidskader, zijn de
milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Na eerdere adviezen van de
Commissie heeft de provincie het rapport aangevuld.
In het beleidskader schetst de provincie een beeld van het landbouw- en
voedselsysteem in 2030. De provincie wil een duurzame invulling met een goede balans
tussen economische, ecologische en maatschappelijke waarden. Deze forse ambities
worden met de onderzochte alternatieven niet bereikt, blijkt uit het milieueffectrapport.
Wettelijke eisen en de gewenste kwaliteit van bijvoorbeeld bodem, grondwater en
biodiversiteit worden nog niet gehaald.
Daarbij concludeert de Commissie dat er kansen onbenut blijven, bijvoorbeeld in de
samenwerking met andere partijen. Voor het vervolg beveelt zij daarom aan om te
onderzoeken hoe deze kansen alsnog een plek kunnen krijgen. Het milieueffectrapport
laat namelijk zien dat daarmee de ambities verder binnen bereik komen.
De Commissie constateert dat het milieueffectrapport wel voldoende informatie bevat
om een besluit te kunnen nemen over het beleidskader waarin het milieubelang
volwaardig wordt meegewogen.
----------------------------------------------------------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
de provincie Noord-Brabant - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030 – 234 76 76.

