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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Heleen Boerman, 030 - 234 76 66. 
 

Persbericht 

 
Zet identiteit van Brabantse gebieden centraal in 
Beleidskader Leefomgeving 
 

Kijk in het milieueffectrapport voor het Beleidskader Leefomgeving van de pro-

vincie Noord-Brabant naar de specifieke kenmerken van de verschillende gebie-

den en landschappen. Woningbouw bij natuurgebied de Peel geeft bijvoorbeeld 

andere effecten op de leefomgeving dan woningbouw in stedelijk gebied. Dat zegt 

de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de provincie. De 

provincie Noord-Brabant vroeg de Commissie om advies over de benodigde in-

houd van het milieueffectrapport.  

 

De provincie Noord-Brabant wil het Beleidskader Leefomgeving vaststellen, dat bestaat 

uit twee delen. In deel A ontwikkelt de provincie hulpmiddelen voor de nieuwe manier 

van samenwerken uit de omgevingsvisie en uitgangspunten voor het maken van keuzes 

voor de leefomgeving. In deel B legt zij een link tussen omgevingsvisie en de ‘uitvoe-

ringsagenda’s wonen, werken & leegstand’ en wordt het beleid rond verstedelijking 

vastgelegd. Voordat Provinciale Staten besluiten over het Beleidskader Leefomgeving, 

worden de milieugevolgen ervan onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie 

heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van dit rapport.  

 

Werk het milieueffectrapport voor beide delen apart uit, adviseert de Commissie. Kijk 

in beide delen naar de specifieke eigenheid en identiteit van de verschillende Bra-

bantse gebieden en landschappen. Dan wordt per gebied duidelijk wat keuzes beteke-

nen voor de leefomgeving. Zo geeft een logistiek bedrijventerrein in een afgelegen ge-

bied met veel natuur mogelijk meer negatieve dan in gebied met bedrijvigheid bij een 

snelweg.  

 

Op deze manier heeft de provincie informatie in handen om onderbouwde keuzes te 

maken voor beide delen van het Beleidskader Leefomgeving en om de doelen uit de 

omgevingsvisie te realiseren.  

 

 

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

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3635
http://www.commissiemer.nl/

