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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 

 
 
Resultaat van Brabants Beleidskader Milieu 
vraagt betere onderbouwing 
 
De bijdrage van het Beleidskader Milieu 2030 aan de Brabantse milieuambities is 

minder zeker dan het milieueffectrapport suggereert. Terwijl de beoordeling dui-

delijk is over onzekerheden wat betreft de gevolgen voor het milieu, is het oordeel 

over de bijdrage aan de doelen erg stellig. Dit verschil is niet goed verklaard. Dat 

zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over een aan-

gevulde versie van het milieueffectrapport.  

 

In het Beleidskader Milieu werkt de provincie Noord-Brabant haar milieuambities uit de 

omgevingsvisie verder uit. Het gaat dan om onderwerpen als veiligheid, luchtkwaliteit, 

lawaai, geur, bodem, circulariteit en de gevolgen van luchtvaart. De provincie streeft 

naar ‘een gezond milieu voor een gezonder leven’. Voordat Provinciale Staten besluiten 

over het nieuwe beleid, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

Eerder ontbrak informatie die belangrijk is voor de besluitvorming. Daarom is het rapport 

aangevuld en heeft de provincie het opnieuw aan de Commissie voorgelegd. 

 

Het aangevulde rapport is een sterke verbetering. De informatie over de effecten sluit 

nu goed aan op de informatie over de huidige situatie. Ook is duidelijk dat de gevolgen 

voor het milieu onzeker zijn en hoe de provincie dit gaat monitoren.  

 

De bijdrage van het beleid aan de provinciale milieuambities is echter nog onvoldoende 

onderbouwd, zo oordeelt de Commissie. De stelligheid waarmee deze bijdrage een 

score krijgt, sluit niet aan op de onzekerheden die de effectbeoordeling laat zien. Het is 

daarom lastig te begrijpen waar de score op is gebaseerd. Daarbij helpt niet dat de tekst 

hier en daar onjuist en tegenstrijdig is.  

 

De Commissie adviseert om, voordat de provincie een besluit neemt, te zorgen voor 

een helder en eenduidig beeld van de gevolgen van het beleidskader.  

 

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

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/3637
http://www.commissiemer.nl/

