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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 

 
 
Onvoldoende duidelijkheid over doelstellingen, 
kansen en consequenties Brabants Milieubeleid 
 
De milieugevolgen van het Beleidskader Milieu 2030 van de provincie Noord-Bra-

bant zijn nog niet goed in beeld. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrap-

portage in haar advies over het milieueffectrapport. De samenhang met ander be-

leid is niet duidelijk. En het rapport is op veel onderdelen niet consistent. De pro-

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

 

De provincie Noord-Brabant wil de milieuambities uit de omgevingsvisie uitwerken in 

nieuw beleid. Het beleid gaat onder meer over omgevingsveiligheid, luchtkwaliteit, ge-

luid- en geurhinder, bodem, circulariteit en luchtvaart. De provincie wil een steeds duur-

zamer Brabant met een steeds schoner, gezonder en veiliger milieu. Voordat Provinci-

ale Staten besluiten over het nieuwe beleid, zijn de milieugevolgen onderzocht in een 

milieueffectrapport.  

 

Uit het milieueffectrapport blijkt dat de milieukwaliteit in Noord-Brabant zorgelijk is. Het 

rapport noemt daarom doelstellingen voor bijvoorbeeld geur en luchtkwaliteit en be-

leidsopties om deze doelstellingen te halen. De Commissie adviseert om duidelijker te 

maken hoe deze doelstellingen en beleidsopties samenhangen met ander beleid in de 

provincie, bijvoorbeeld voor de leefomgeving, gezondheid, economie, landbouw en mo-

biliteit. Dan is beter te beoordelen welke kansen er zijn voor een steeds duurzamer 

Brabant. 

 

Op meerdere punten is de beoordeling van milieueffecten in het rapport niet consistent. 

Bijvoorbeeld voor geur, de gevolgen voor de volksgezondheid en de manier waarop de 

provincie geluidhinder rond vliegvelden wil verminderen. Kijk hier nog eens goed naar, 

zegt de Commissie. 

 

De provincie neemt het advies over. Zij vult het rapport op korte termijn aan en laat het 

daarna opnieuw beoordelen door de Commissie. 

 

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

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/

