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Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030 – 234 76 76. 
 

Persbericht 

 
 
Anticipeer op transitie landelijk gebied in Beleids-
kader Natuur Noord-Brabant 
 
Het milieueffectrapport bij het Beleidskader Natuur van de provincie Noord-Bra-

bant bevat veel waardevolle informatie. Toch anticipeert het rapport nu onvol-

doende op de transitie in het landelijk gebied. Dat zegt de Commissie voor de 

milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De provincie Noord-Bra-

bant had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

De Brabantse natuur heeft zich in de afgelopen decennia niet goed ontwikkeld. De pro-

vincie Noord-Brabant wil daarom nieuw natuurbeleid uitwerken in het Beleidskader Na-

tuur 2030. Zij gebruikt milieueffectrapportage om keuzes te kunnen maken.  

 

Het milieueffectrapport beschrijft de zorgelijke staat van de natuur en de opties  om dit 

te verbeteren. Bijvoorbeeld in de natuur zelf, in de landbouw en in de steden en dorpen. 

Het rapport laat ook goed zien dat de doelen van de provincie onvoldoende worden 

gehaald.  

 

Voor de besluitvorming over het Beleidskader ontbreekt nog belangrijke informatie. Het 

kabinet heeft recent doelstellingen voor minder stikstof geformuleerd en nieuwe finan-

ciële middelen vrijgemaakt. Het landelijk gebied zal in de toekomst sterk veranderen. 

Het milieueffectrapport moet hier nu al op anticiperen, zegt de Commissie. Daarmee 

kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de besluitvorming. 

 

De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit 

te nemen over het nieuwe natuurbeleid.  

 

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

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. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3583
http://www.commissiemer.nl/

