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Persbericht 

 
 
Andere, concretere alternatieven nodig voor  
beleidskader wonen en werken Noord-Brabant 
 
Onderzoek andere en concretere alternatieven in het milieueffectrapport over toe-

komstige woon- en werklocaties. Hierdoor komen belangrijke milieugevolgen van 

mogelijke keuzes goed in beeld. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrap-

portage in haar advies aan de provincie Noord-Brabant. De provincie vroeg de 

Commissie te adviseren over de inhoud van het rapport. 

 

De provincie Noord-Brabant ontwikkelt nieuw beleid voor toekomstige woon- en werk-

locaties. Ze presenteert deze plannen in het beleidskader wonen en werken. Voordat 

hierover een besluit wordt genomen, zijn eerst de mogelijke gevolgen van drie alterna-

tieven op de omgeving onderzocht. Deze alternatieven variëren in de locaties van 

nieuwe woningen en werkplekken: vooral geconcentreerd in de grote kernen, juist meer 

verspreid over heel Brabant en een alternatief dat daar tussenin ligt. 

 

Het uiteindelijk gekozen beleid lijkt sterk op het alternatief dat er tussenin ligt. Ook de 

referentiesituatie, waar de milieugevolgen mee worden vergeleken, is hier in grote lijnen 

hetzelfde mee. Toch blijkt uit het rapport dat zowel dit alternatief als het gekozen beleid 

tot hele andere milieueffecten leiden. Deze tegenstrijdigheid wordt niet verklaard. 

 

De Commissie adviseert daarom om de alternatieven meer te laten verschillen van de 

referentiesituatie. Maak ze bovendien concreter, door de woningbouwopgave en de 

werkgebieden ruimtelijk te verdelen over de belangrijkste Brabantse regio’s, zegt de 

Commissie. Verbeter ook de effectbepaling door meer te kwantificeren, in plaats van de 

effecten kwalitatief te beschrijven, zoals nu is gedaan. 

 

Daarnaast adviseert de Commissie om de samenhang met Brabants beleid voor andere 

onderwerpen zoals mobiliteit te verduidelijken. Wat voor invloed hebben keuzes voor 

woon- en werklocaties daarop en andersom? Beschrijf ook duidelijk of met de onder-

zochte alternatieven de gestelde doelen wel worden behaald, schrijft de Commissie tot 

slot. Ze adviseert de provincie om het milieueffectrapport eerst aan te passen en pas 

daarna een besluit te nemen over het beleidskader wonen en werken. 

 

 

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

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/

