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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

 
Waarom een nieuw Beleidskader Milieu? 

In 2016 is het provinciaal milieubeleid vastgesteld in het “Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-
2021: Samen naar een duurzaam gezonde en veilige leefomgeving in Brabant” (PMWP). Sindsdien 
is er veel veranderd. Door de komst van de Omgevingswet veranderen de provinciale taken en 
bevoegdheden en inmiddels is de Brabantse Omgevingsvisie (2018) vastgesteld, het Schone Lucht 
Akkoord (2020) ondertekend en wordt Brede Welvaart als samenbindend thema voor alle opgaven 
omarmd. In de afgelopen jaren zijn ook verschillende beleidskaders vastgesteld die een 
wisselwerking hebben met het provinciale milieubeleid. In het Addendum op het Bestuursakkoord 
2020-2023 ‘Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant’ is aangegeven dat streefwaarden voor lucht 
en geluid worden vastgelegd in een Beleidskader Milieu. Bij de behandeling van de begroting 2022 
zijn bovendien moties aangenomen over lichthinder en over zeer zorgwekkende stoffen. Ook 
landelijk, Europees en zelfs op wereldschaal zijn er ontwikkelingen omdat het belang van een veilig, 
schoon en gezond milieu steeds meer wordt onderkend. Onder andere via de nationale 
Omgevingsvisie, het Nationale Milieukader ‘Een schone taak’, het 8e Europese Milieu-
actieprogramma en de nieuwe advieswaarden voor geluid en luchtkwaliteit van de World Health 
Organization (WHO). 
 
Dit vraagt om een actualisering van het provinciale milieubeleid, gekoppeld aan het huidige en 
vooral toekomstige Brabant. De ambitie is immers dat Brabant een fijne en gezonde plek is om te 
wonen en te ondernemen, nu en in de toekomst. Schone lucht, water en bodem en weinig tot geen 
hinder zijn daarvoor basisvoorwaarden. Maar Brabant is ook een drukke provincie, waar veel 
activiteiten plaats vinden. Als de lucht-, water-, bodem- of ondergrondkwaliteit niet op orde zijn, heeft 
dat effect op het welzijn, de veiligheid, de gezondheid en daarmee de Brede Welvaart van 
Brabanders. Deze actualisering krijgt zijn uitwerking in de vorm van een nieuw op te stellen 
Beleidskader Milieu 2030 en een bijbehorende uitvoeringsagenda.  
 
Waar gaat het Beleidskader Milieu over? 

In het nieuwe beleidskader staan de ambities en aanpak omschreven voor de periode tot 2030, met 
een doorkijk naar 2050, voor de thema’s waar de provincie een milieuverantwoordelijkheid of rol 
heeft en die niet in andere beleidskaders al zijn vastgelegd: gevaarlijke stoffen, omgevingsveiligheid, 
luchtkwaliteit, geluid- en geurhinder, bodem en ondergrond, lichtvervuiling, grond- en afvalstoffen en 
luchtvaart. 
 

 
 
 

Milieu wordt hier afgebakend als het ‘abiotische (niet levende) deel van onze fysieke leefomgeving’. 

Voor wat betreft de bovenstaande acht thema’s is het zo dat het thema ‘luchtvaart’ een wat ander 

karakter kent dan de overige zeven, aangezien het hier ook meer om een sector of 

toepassingsgebied gaat. Dit verschil zal op verschillende manieren in de uitwerking van het 

Figuur 1.1. De thema's van het te nieuwe Beleidskader Milieu 2030 
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beleidskader Milieu terug te vinden zijn. Bovendien is op dit moment voor het thema luchtvaart niet 

het PMWP leidend, maar de luchtvaartnota uit 2010. Daarmee vormt het nieuw te ontwikkelen 

beleidskader Milieu de opvolger van de milieu-onderdelen uit het PMWP en van de Luchtvaartnota 

2010. 

 
De Brabantse Omgevingsvisie als vertrekpunt 

De Omgevingsvisie ‘De Kwaliteit van Brabant – Visie op de Brabantse leefomgeving’ (2018) 
omschrijft de provinciale visie op de leefomgeving en bij vaststelling is bepaald dat de 
Omgevingsvisie nader vertaald wordt naar beleidskaders in de diverse domeinen. De Omgevingsvisie 
fungeert daarom als vertrekpunt voor het op te stellen beleidskader Milieu 2030. In het MER dat is 
opgesteld voor deze Omgevingsvisie, is een beoordeling gemaakt van de stand van zaken op drie 
thema’s (mens & leefomgeving, natuurlijk & historisch kapitaal, welvaart & bereikbaarheid), elk met 
vier aspecten. Dit is gevisualiseerd in de 12 rode vlakken van de Brabantse vlag. Deze vlakken 
geven samen een beeld van “hoe de vlag erbij hing” in 2017: 
 
 

 
Figuur 1.2. De drie thema’s en 12 aspecten uit de Omgevingsvisie 

 
De Omgevingsvisie benoemt de belangrijkste ambities voor de komende jaren in relatie tot vier 
hoofdopgaven:  
 
1. De Brabantse energietransitie. 
2. Een klimaatproof Brabant. 
3. Brabant als slimme netwerkstad;  
4. Een concurrerende en duurzame Brabantse economie.  
 
Het fundament onder deze hoofdopgaven is de basisopgave voor een veilige en gezonde 
leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Deze basis- en hoofdopgaven hebben logischerwijs 
een relatie met de milieuthema’s uit bovenstaand schema. Ook benoemt de provincie in de 
Omgevingsvisie de nieuwe manieren waarop zij met betrokkenen wil samenwerken aan 
omgevingsvraagstukken en welke waarden daarbij centraal staan. In hoofdstuk 3 van deze NRD 
wordt verder ingegaan op de Omgevingsvisie en de doorwerking daarvan in het beoogde 
beleidskader Milieu.  
 

Basisopgave: een gezonde, veilige leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit 
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Behalve deze milieuthema’s hebben ook andere onderwerpen invloed op de brede opgave van een 

veilige en gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan 

gezondheid, mobiliteit, economie, landbouw en voedsel of natuur. Milieu is niet los te zien van de 

ontwikkelingen en keuzes op deze onderwerpen. Deze kunnen oorzaak zijn van milieuproblemen of 

juist bijdragen aan de oplossing daarvan.  Gelet op de samenhang met andere beleidsterreinen 

brengen we in beeld waar synergie en frictiepunten zitten. Op basis daarvan kunnen bestuurlijke 

keuzes in het beleidskader milieu worden gemaakt. 

1.2 Waarom deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau? 

Milieubelang borgen in de besluitvorming 

Bij de vaststelling van de Omgevingsvisie door Provinciale Staten in december 2018 is vastgelegd dat 

de verschillende provinciale beleidskaders opnieuw een m.e.r.-procedure zullen doorlopen. Hiermee 

wil de provincie Noord-Brabant het instrument milieueffectrapportage (m.e.r.) gebruiken om 

weloverwogen keuzes te maken voor o.a. het nieuwe Beleidskader Milieu 2030. De procedure heeft 

tot doel het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met 

mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. De NRD is een eerste stap richting de plan-

MER. De vraag daarbij is op welke wijze het provinciaal beleid vormgegeven kan worden, zodanig 

dat positieve effecten voor de milieuthema’s worden gemaximaliseerd en negatieve effecten zoveel 

mogelijk worden tegengegaan. Om daar een antwoord op te kunnen geven wordt er gekeken naar 

mogelijke consequenties van de voorgenomen beleidsopties, en naar mogelijke andere opties om de 

doelen en ambities van het Beleidskader Milieu te verwezenlijken. 

 
Milieueffectrapportage 

(m.e.r.) is een wettelijk instrument bedoeld om het milieubelang zorgvuldig te waarborgen in de 

besluitvorming. Het is van toepassing op zowel projecten (project-m.e.r.) als op plannen en 

programma’s (plan-m.e.r.). 

De m.e.r.-procedure biedt de mogelijkheid beleidsalternatieven te onderzoeken en onderling af te 

wegen. Deze alternatieven kunnen bestaan uit verschillende beleidsopties, die verschillen ten 

aanzien van de gangbare, voor de hand liggende, of eerder vastgestelde doelen en ambities 

(smaller of breder) en de maatregelen die daarbij horen, zoals bijvoorbeeld het stimuleren en 

faciliteren van bepaalde ontwikkelingen of het inzetten van wettelijke instrumenten. De m.e.r. biedt 

op deze manier inzicht in de keuzeruimte in relatie tot het beleidskader en het geeft de effecten van 

de keuzes weer. 
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Figuur 1.3. Rol van de m.e.r. in de beleidscyclus voor het Beleidskader Milieu 

 

Start van de plan-milieueffectrapportage-procedure 

De voorliggende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) markeert de start van de plan-m.e.r.- 

procedure en is bedoeld als aankondigings- en participatiedocument. Gemeenten, waterschappen, 

burgers, natuur- en milieuorganisaties en andere belanghebbenden worden in dit stadium nadrukkelijk 

uitgenodigd te reageren op de inhoud van de NRD om zo het nieuwe beleid mee richting en vorm te 

geven. De NRD richt zich op het verkennen van te beschouwen milieuaspecten en te onderzoeken 

alternatieven. Vervolgens wordt het milieueffectrapport (plan-MER) opgesteld. Dit loopt parallel aan 

het opstellen van het nieuwe beleidskader Milieu. Uit het MER volgt wat de milieueffecten zijn van de 

verschillende alternatieven. Daarmee wordt ook in beeld gebracht met welk alternatief een maximaal 

milieurendement kan worden gerealiseerd zodat het bestuur deze kennis kan meewegen bij het 

bepalen van een voorkeur. Uiteindelijk zal het zogenoemde voorkeursalternatief worden uitgewerkt in 

het beleidskader. De initiatiefnemer (de provincie Noord-Brabant) is verantwoordelijk voor het 

opstellen van de NRD en het plan-MER. De provincie is tevens Bevoegd Gezag in de procedure 

vanuit de Wet Milieubeheer (de m.e.r.- procedure). Op basis van de wet zullen de Initiatiefnemers- en 

Bevoegd Gezag- rollen gescheiden worden. Provinciale Staten stellen het Beleidskader Milieu vast, 

naar verwachting in de loop van 2022.  

 

De definitieve vaststelling van de NRD gebeurt door Gedeputeerde Staten na het doorlopen van een 

zienswijzeprocedure. Belangrijkste doel voor deze fase is het vaststellen van reikwijdte en 

detailniveau van het op te stellen plan-MER. Alle relevante milieuaspecten worden daarbij in de 

beschouwing betrokken. Daarnaast beoogt de notitie om alle betrokkenen en geïnteresseerde partijen 

te informeren over de achtergrond en de aard van de voorgenomen ontwikkelingen, de knelpunten 

en het speelveld waarbinnen in het kader van het Beleidskader Milieu keuzes moeten worden 

gemaakt voor de periode tot en met 2030. En welke mogelijk verschillende alternatieven binnen het 

speelveld kunnen worden beschouwd. 

 

De NRD zal gedurende 4 weken ter inzage worden gelegd, waarbij iedereen in de gelegenheid 

wordt gesteld een zienswijze kenbaar te maken. De notitie wordt ook voorgelegd aan alle adviseurs 

en bestuursorganen die op grond van de wet geraadpleegd moeten worden over de reikwijdte en 

detailniveau van het plan-MER. 

 

 

Beleidskader Milieu 
2030 
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Het raadplegen van de Commissie m.e.r. is in deze fase niet verplicht. Toch wordt ervoor gekozen 

om de Commissie m.e.r. een advies te laten uitbrengen. Bij het opstellen van het plan-MER zal zoveel 

mogelijk rekening gehouden worden met de ingediende zienswijzen, de reacties van betrokken 

bestuursorganen, wettelijke adviseurs en het advies van de Commissie m.e.r. Ook de Brabantse Raad 

voor de Leefomgeving (Brabant Advies) zal om advies gevraagd worden. Als het plan-MER gereed is 

worden zij opnieuw betrokken. 

 

 
 

1.3 Leeswijzer 

Dit document bestaat uit zes hoofdstukken. Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de huidige (beleids)situatie en 

schetst de relevante trends en ontwikkelingen voor het op te stellen beleidskader. De voorgenomen 

activiteit en de mogelijk te onderscheiden alternatieven zijn beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 

behelst de mogelijke effecten die het initiatief met zich meebrengt en geeft het beoordelingskader 

weer waarop het initiatief wordt beoordeeld in het plan-MER. Hoofdstuk 5 geeft een beeld van het 

relevante beleidskader. Hoofdstuk 6 tot slot bevat een overzicht van de te doorlopen 

besluitvormingsprocedure. 

Figuur 1.4. De fasen in de m.e.r.-procedure  
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2. Huidige situatie, trends en ontwikkelingen 

In dit hoofdstuk wordt voor ieder van de milieuthema’s en luchtvaart geschetst wat de huidige situatie 

is in Brabant en van welke trends en ontwikkelingen sprake is. 

2.1 Gevaarlijke stoffen 

Steeds vaker zijn er berichten over schadelijke stoffen (bijv. PFAS, asbest, microplastics en glyfosaat) 

die wijdverspreid in de leefomgeving voorkomen en risicovol blijken te zijn voor onze gezondheid of 

de biodiversiteit, of waarvan de risico’s nog onduidelijk zijn. Hier ligt een relatie met algemene trends 

als bevolkingsgroei en economische groei, die elk leiden tot meer milieudruk en van de productie en 

verspreiding van gevaarlijke stoffen. De productie van chemische stoffen groeide de afgelopen 

decennia sterk, zowel in aantal als in volume. Het VN-Milieuprogramma verwacht dat de 

wereldwijde omzet van de chemische sector in 2030 verdubbelt t.o.v. 2017. Het aantal 

geregistreerde chemische stoffen is explosief gestegen van 10,6 miljoen in 1990 naar 159 miljoen in 

2020. Daarnaast is er sprake van een toename van type stoffen die in producten worden gebruikt en 

een toename in volume van gebruikte stoffen (o.a. door toename materiële welvaart). Gevaarlijke 

stoffen blijven zich, in weerwil van overheidsbeleid, verspreiden: 

 
 In het oppervlaktewater stagneert de daling van concentraties van gevaarlijke stoffen waarvoor 

specifiek beleid bestaat. 
 In de bodem leidt de verspreiding van persistente stoffen tot langdurige problemen met de 

bodemkwaliteit. 

 Regelmatig worden stoffen aangetroffen op onverwachte plekken waar ze onvoorziene risico’s 
met zich meebrengen. 

 Concentraties van bepaalde stoffen nemen toe (bijv. bepaalde bestrijdingsmiddelen, microplastics 

en medicijnresten). 
 Persistent mobiele toxische stoffen (PMT-stoffen) vormen een steeds groter probleem, o.a. voor 

drinkwatervoorziening. 

Daarnaast nemen de risico’s van cumulatieve blootstelling aan stoffen toe. Diffuus verspreide 

mengsels van stoffen, die elk afzonderlijk lage concentraties hebben, kunnen tezamen een minstens 

zo schadelijke uitwerking hebben. Ook de toxische druk, en daarmee kans op negatieve effecten, 

neemt toe. Zo is bijvoorbeeld gemiddeld 30% van het biodiversiteitsverlies in Europese watersystemen 

toe te schrijven aan deze toxische druk. 

In de transitie naar een circulaire economie leiden gevaarlijke stoffen tot nieuwe vragen. Door 

hergebruik en recycling komen gevaarlijke stoffen namelijk als “secundaire grondstoffen” terecht in 

productieketens waardoor nieuwe en onverwachte blootstellingsroutes ontstaan. Concentratie aan 

gevaarlijk stoffen in producten kan hoger worden. Dit kan ook gaan om stoffen die inmiddels verboden 

zijn. 

 
2.2 Omgevingsveiligheid 

Opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen gaan gepaard met risico’s op zware 

ongevallen en rampen. Dergelijke ongevallen en rampen kunnen zware (en zelfs fatale) gevolgen 

hebben voor de mensen, bodem, water en lucht in de omgeving. Door diverse ontwikkelingen is 

momenteel sprake van nieuwe of toenemende risico’s voor de omgevingsveiligheid:  
 Door de bevolkingsgroei is er behoefte aan meer ruimte voor woningen en ligt er een 

aanzienlijke bouwopgave. Deels wordt de oplossing hiervoor gezocht in de beschikbare ruimte 
binnen spoorzones. De toename hierdoor van de populatie nabij het spoor en het nog altijd 

toenemende vervoer van gevaarlijke stoffen over het Brabantspoor leiden tot een toename van de 
risico’s voor de omgeving. 
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 Onder meer om invulling te geven aan een bredere afweging van het belang van externe 
veiligheid (EV) en de bouwopgave wordt het omgevingsveiligheidsbeleid gemoderniseerd. Er is 

hierbij gekozen voor een andere afweging van het groepsrisico. Hierdoor ontstaat meer lokale 
bestuurlijke afwegingsruimte voor gemeenten bij de invulling van het thema externe veiligheid in 
de omgevingsplannen. Het Brabantse EV-belang komt hiermee mogelijk nog verder onder druk te 

staan en er ontstaan mogelijk lokale verschillen. 

 Een andere ontwikkeling is de energietransitie. Hierdoor ontstaan nieuwe bronnen met soms nog 

onbekende omvang van de EV-risico’s. Dit betreft enerzijds risico’s van het transport van 
(waterstofhoudende) energiedragers. Anderzijds betreft het mogelijke risico’s van nieuwe 

energiebronnen waaronder door het gebruik van accu’s en bij kernreactoren. 
 Onder meer in reactie op de toenemende druk op het EV-belang nabij het basisnet spoor zijn er 

ontwikkelingen rondom de aanleg van en het benutten van bestaande buisleiding(strat)en. Omdat 

het ontwikkelen van buisleidingstraten kostbaar en tijdrovend is, zal deze optie niet direct 
voorhanden zijn. Daarom zal er vooralsnog sprake zijn van een toenemende druk op het spoor 

en dus van de EV-risico’s. 
 Uit een concept-rapportage blijkt dat er mogelijk een aantal nieuwe provinciale bedrijven zijn die 

niet voldoen aan de normstelling voor het plaatsgebonden risico (mogelijke saneringssituaties). 

 

2.3 Luchtkwaliteit 

De luchtkwaliteit in Brabant is in de afgelopen decennia sterk verbeterd. Volgens de meest recente 

cijfers van het RIVM wordt zowel in 2020 als in het prognosejaar 2030 in heel Brabant voldaan aan 

de EU-normen voor luchtkwaliteit langs wegen. Voor de landbouw zijn er nog in twee Brabantse 

gemeenten overschrijdingen berekend. Desondanks levert luchtverontreiniging nog steeds een 

substantiële bijdrage aan de ziektelast, in vergelijkbare ordegrootte als overgewicht en weinig 

bewegen. Fijnstof en stikstofdioxide leveren daaraan de grootste bijdragen. Recent heeft de WHO 

nieuwe advieswaarden voor luchtkwaliteit opgesteld1. Brabant voldoet daar momenteel niet aan. 

 

De verwachting voor de nabije toekomst is dat als gevolg van vooral de energietransitie schonere 

vormen van vervoer en productie ontstaan, en daarmee een grotere kans op verbeterde 

luchtkwaliteit. Daarnaast is de verwachting dat onder druk van de stikstofproblematiek mogelijk 

schonere vormen van veehouderij zullen worden ontwikkeld met positieve effecten op de 

luchtkwaliteit.  

 

Algemene trends, zoals bevolkingsgroei en verdichting van woningbouw in stadscentra en in de buurt 

van emissiebronnen, kunnen leiden op tot een hoger aantal mensen dat verblijft op plekken met een 

matige luchtkwaliteit. 

 
2.4 Geluid- en geurhinder 

Volgens de huidige inzichten levert geluidhinder – na luchtkwaliteit – de grootste gezondheidsschade 

door milieufactoren.  Een deel van de Brabantse burgers maakt zich daarover zorgen. Zo werd 25% 

van de Brabanders in 2020 naar eigen zeggen ernstig gehinderd door geluid en werd 11% van de 

Brabanders ernstig gehinderd door geur. Hoe geluid- en geurhinder zich de komende jaren zullen 

ontwikkelen is niet zeker. Over het algemeen neemt de drukte in de openbare ruimte toe (meer 

mensen, meer activiteiten, meer verplaatsingen, enzovoorts). Door ontwikkelingen als de 

energietransitie neemt de geluidsproductie op sommige terreinen af (bijv. elektrische auto’s in de 

stad), maar op andere plekken komt er geluid bij of blijft de geluidproductie hetzelfde (vervoer >50 

km/h, windenergie en warmtepompen). Algemene trends zoals bevolkingsgroei en verstedelijking, 

                                                

1 De aangescherpte advieswaarde voor fijnstof (PM2.5) is gehalveerd (was 10, is nu 5) en voor stikstofdioxide (NO2) is de 
advieswaarde nu 10 (was 40).  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/107823
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ook in de buurt van emissiebronnen, kunnen leiden tot een groter aantal gehinderden. Een andere 

trend is dat burgers ten aanzien van de kwaliteit van hun leefomgeving steeds kritischer én mondiger 

worden. Het lijkt erop dat de coronapandemie en de daarmee samenhangende maatregelen deze 

trend verder hebben versterkt. 

 
2.5 Bodem en ondergrond 

De Brabantse bodem behoort tot de top 3 van meest chemisch verontreinigde bodems in Nederland. 

De meeste chemische verontreinigingen zijn van dusdanige omvang dat ze kunnen worden 

aangepakt op het moment dat er (ontwikkelings)activiteiten plaatsvinden waarbij 

grondwerkzaamheden worden uitgevoerd. De verontreinigingen in grond en grondwater die wél een 

risico vormen voor mens, grondwater of natuur worden op dit moment aangepakt. Met de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet zal een deel van de bevoegdheid ten aanzien van de 

kwaliteit van de bodem overgaan van de provincie naar gemeenten. De bevoegdheid en 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het grondwater blijven echter bij de provincie. De kwaliteit 

van de bodem kan direct invloed hebben op de kwaliteit van het grondwater. Daarnaast zijn diffuse 

bodemverontreinigingen vaak gemeente-overstijgend en vragen een andere benadering van de 

risico’s in een gebiedsgerichte aanpak. 

 

Bodem en ondergrond worden in toenemende mate gebruikt voor uiteenlopende activiteiten, zoals 

ondergrondse bouw, groenontwikkeling en energiewinning. De druk op en vooral in de bodem en 

ondergrond nemen toe. Een belangrijke trend is bijvoorbeeld het toenemende gebruik van de (diepe) 

ondergrond bij de aanpak van verschillende maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie. 

Samen met spreiding in bevoegdheden van overheidsorganen maakt dit dat duurzame benutting van 

de ondergrond complex is. Om inzicht te krijgen in de potenties die de ondergrond heeft wordt 

momenteel de opbouw van de (diepe) ondergrond in beeld gebracht. Deze inzichten zijn ook van 

belang bij het vinden van een goede balans tussen het beschermen en benutten van de ondergrond. 

2.6 Lichtvervuiling 

Brabant is een van de meest verlichte provincies van Nederland en de donkere plekken worden 

steeds schaarser. Lichthinder wordt in toenemende mate als probleem ervaren. Kunstlicht in de nacht 

heeft een verstorende en ontregelende werking op mensen, dieren en planten en kost energie. 

Anderzijds leveren lichtbronnen een positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid en sociale 

veiligheid. Op dit moment heeft de provincie Noord-Brabant geen beleid voor het tegengaan van 

lichtvervuiling. In een beleidsonderzoek2 dat in het tweede kwartaal van 2022 beschikbaar zal 

komen wordt in beeld gebracht wat het globale beeld is van de nachtelijke verlichting in Brabant, 

welke  soort bronnen het betreft en welke consequenties deze verlichting heeft voor gezondheid, 

natuurdoelen en energiegebruik in Brabant. 

2.7 Grond- en afvalstoffen 

Door o.a. economische ontwikkelingen ontstaat een alsmaar groeiende vraag naar grondstoffen in 

combinatie met een groei in de hoeveelheid afval die productie en consumptie met zich meebrengen. 

Dit heeft aanzienlijke consequenties voor de leefomgeving en het milieu. Gestreefd wordt naar zoveel 

mogelijk hergebruik en zo min mogelijk storten van afvalstoffen. In die context is ook de 

verantwoordelijkheid relevant van de provincie voor het beheer en nazorg van oude stortplaatsen, 

waarbij de provincie zowel mogelijkheden voor hergebruik van de stortplaats wil benutten als 

verontreinigingen naar de leefomgeving wil voorkomen.  

 

                                                

2 Invulling van motie M147a-2021 

https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/3ac36a4d-4b6c-4b64-8ec2-aaf9f8d98178?documentId=90dbd3df-7320-4e21-b8c4-0f9c6ed1f087
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Gestreefd wordt naar duurzame en circulaire processen voor grond- en afvalstoffen. Op dit moment 

wordt in opdracht van de provincie onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van ketenaanpak 

voor kunststof verpakkingen. Ook loopt er een onderzoek naar een circulaire aanpak van typisch 

Brabantse ketens van consumptiegoederen. De uitkomsten en adviezen worden verwacht in het 

voorjaar van 2022. Daarnaast zijn we een onderzoek gestart naar circulaire kansen bij moeilijk te 

verwerken grote homogene stromen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om grote stromen van harde 

plastics (w.o. tuinmeubels) en grote stromen elektrische apparatuur die op dit moment onvoldoende 

circulair worden verwerkt.  

 
2.8 Luchtvaart 

Brabant is op luchtvaartgebied een drukke provincie, met vier – en straks vijf – defensieluchthavens 

en twee civiele luchthavens van regionaal belang (Breda International Airport en Kempen Airport). Bij 

de luchthavens van regionaal belang is sprake van onderlinge verschillen in dynamiek en relatie met 

de omgeving. Het relatief grote aantal militaire luchthavens zorgt voor een zware belasting van 

Brabant. Bovendien leveren zij beperkingen op voor de mogelijkheden op het gebied van de 

energietransitie, bijvoorbeeld als het gaat om (zoek)locaties voor windenergie.  

 

Aan het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartinstituut zal gevraagd worden om in kaart te brengen wat 

de bijdrage is van luchtvaart aan geluidsoverlast en luchtverontreiniging in Brabant, en hoe deze 

bijdrage zich richting 2030 ontwikkelt. 

2.9 Onderliggende trends en ontwikkelingen 

Behalve specifieke ontwikkelingen op het gebied van de acht (milieu)thema’s is sprake van een aantal 
generieke of onderliggende trends en ontwikkelingen die uiteindelijk hun impact zullen hebben op het 
milieu in Brabant. In welke mate of in welke vorm die impact optreedt is niet altijd zeker, maar dat ze 
impact zullen hebben is meer dan waarschijnlijk en er zal dan ook rekening mee gehouden moeten 
worden in het toekomstig beleid. Het gaat daarbij om de volgende ontwikkelingen:  
 
 Demografie: de Brabantse bevolking groeit als gevolg van zowel buitenlandse (o.a. 

arbeidsmigranten, expats) als binnenlandse migratie naar schatting met 280 duizend inwoners, 
tot ruim 2,84 miljoen inwoners in 2050. Dit zal zich vooral in het stedelijk gebied in Brabant 
concentreren. Behalve groei is er ook sprake van vergrijzing en ontgroening: rond 2040 is bijna 
27% van de Brabantse bevolking 65 jaar of ouder (tegenover 20% in 2020). De 
bevolkingstoename zal bijvoorbeeld leiden tot meer consumptie, meer gebruik van natuurlijke 
bronnen, een grotere energiebehoefte, meer uitstoot en (rest)afval, toenemende mobiliteitsvraag, 
enzovoorts. 

 Verstedelijking en de relatie stad-ommeland: de Brabantse steden en het Brabantse 
stedennetwerk als geheel kennen een grote aantrekkingskracht en dynamiek, en als gevolg 
daarvan neemt de stedelijke concentratie sterk toe. Ontwikkeling wordt steeds meer binnen het 
bebouwd gebied gezocht. Dit leidt tot o.a. grotere groepen inwoners in omgevingen met matige 
luchtkwaliteit, concentratie in de directe nabijheid van emissiebronnen en toenemende 
lichtvervuiling en drukte in de bodem en ondergrond.  

 Transitie van het landelijk gebied: het landelijk gebied is sterk aan het veranderen. De 
impact van de landbouw is traditioneel groot op het landschap en op de gesteldheid van de 
leefomgeving. Om een betere balans te vinden tussen landbouw en voedselproductie enerzijds 
en natuur en landschap anderzijds wordt steeds sterker ingezet op een transitie naar een 
duurzaam en vitaal, landschapsinclusief landbouw- en voedselsysteem, gebaseerd op gesloten 
kringlopen. Daarnaast speelt dat tot 2030 van ongeveer 3.000 agrarische bedrijfslocaties in 
Brabant verwacht wordt dat zij zullen vrijkomen. De totale leegstand van agrarische 
bedrijfslocaties loopt daarmee op tot maximaal 4 miljoen m2 in 2030. Voor deze locaties zal een 
andere invulling gevonden moeten worden.  
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 Economische groei: kijkend naar de economische ontwikkeling over de afgelopen twee 
decennia kunnen we constateren dat de economie in Nederland en Brabant sinds 2000 sterk is 
gegroeid, ondanks een drietal grote crisisperioden3. Deze ontwikkeling levert Brabant belangrijke 
voordelen op (werkgelegenheid, sociale stijging, betere concurrentiepositie), maar het levert ook 
nieuwe uitdagingen op: een toename van economische activiteiten en consumptieve bestedingen 
leiden o.a. tot het verder dichtslibben van de Brabantse wegen- en OV-netwerken, grotere vraag 
naar grondstoffen, extra uitstoot en afval, enz. Bovendien zien we druk op de kwaliteit van de 
leefomgeving ontstaan als gevolg van de toenemende ruimtevraag van vooral grote logistieke 
centra en inmiddels ook datacentra.  

 
 
 
 
 
 
 

 Mobiliteit: het mobiliteitssysteem in Nederland en Brabant loopt op allerlei wijzen tegen 
grenzen aan, o.a. door een alsmaar groeiende mobiliteit, meer knelpunten in het wegennet en 
toenemende filedruk, het OV dat onvoldoende in staat is om als volwaardig alternatief te 
fungeren en de schadelijke effecten van onze mobiliteitsvraag op de verkeersveiligheid, onze 
natuur en leefomgeving. Dit hangt ook samen met de demografische en economische 
ontwikkelingen en hun effect op de vraag naar mobiliteit. Met de mobiliteitstransitie wordt ingezet 
op een mobiliteitssysteem dat een bijdrage levert aan een veilige en gezonde leefomgeving.   

 Data en digitalisering: een trend die in vrijwel alle lagen van onze maatschappij en 
economie is terug te vinden is die van vergaande digitalisering en dataficering. Analoge 
processen en fysieke objecten worden in toenemende mate digitaal gemaakt en o.a. inwoners, 
bedrijven en overheden worden steeds meer datagedreven in hun manier van werken, leven en 
ondernemen. In razend tempo ontstaan allerlei vernieuwende toepassingen, platformen en 
verdienmodellen. Op diverse manieren zal dit een impact hebben op het milieu: uitstoot en 
consumptie (als gevolg van e-commerce), een toenemend verbruik van energie, knelpunten in de 
energie infrastructuur, de ontwikkeling van grote datacentra, enzovoorts.  

 

                                                

3 2002/2003 (internetbubble), 2008-2011 (kredietcrisis) en 2020-2021 (Coronacrisis) 
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3. Voorgenomen activiteit en te beschouwen alternatieven 

3.1 Het bestaande milieubeleidskader 

In deze paragraaf schetsten we kort het vigerende beleid en de relevante beleidsontwikkelingen op 

het gebied van milieu. 

Provinciaal Water- en Milieuplan 2016-2022 

Het Provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP) van 2016 vormt het belangrijkste vigerende 
beleidskader voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving in Brabant. Uitgegaan wordt van 
een balans tussen efficiënt beschermen en duurzaam benutten van de fysieke leefomgeving. De 
doelen van het PMWP zijn: 
 
▪ voldoende water voor mens, plant en dier; 
▪ een schone en gezonde leefomgeving (bodem, water en lucht); 
▪ bescherming van Brabant tegen overstromingen en externe risico’s; 
▪ verduurzaming van grondstoffen-, energie- en voedselvoorziening. 
 
De provincie zet daarbij haar klassieke instrumenten in (o.a. verordeningen, vergunningverlening, 
communicatie en handhaving). Maar gaat ook uit van co-creatie, samen werken aan kwaliteit, 
toekomstbestendig en een integrale belangenafweging. Een goede monitoring en evaluatie van wat 
er gebeurt op het gebied van milieu en water is daarbij van belang.  
 

Het PMWP 2016-2022 is recent op de milieu-onderdelen geëvalueerd. Deze evaluatie stipt nog eens 

de noodzaak aan van een integrale benadering van de diverse beleidsterreinen relevant voor de 

fysieke leefomgeving, maar ook van de integrale benadering van de diversie milieuthema’s binnen 

het beleidskader voor milieu. Bovendien is het zeer wenselijk om doelen en acties nader te 

concretiseren, rekening houdend met de feitelijke invloedsfeer van de provincie en met de diverse 

(inhoudelijke) belangen die tegen elkaar afgewogen dienen te worden. De uitkomsten van de 

evaluatie worden meegenomen in de uitwerking van het nieuwe Beleidskader Milieu 2030. 

Luchtvaartnota 2010 

Noord-Brabant telt vijf militaire vliegvelden (waarvan Eindhoven ook in combinatie met grotere 

burgerluchtvaart), twee burgerluchthavens van regionale betekenis (Breda International Airport en 

Kempen Airport) en diverse kleine regionale luchthavens. In de Wet Luchtvaart is vastgelegd aan 

welke voorschriften de burger- en militaire luchtvaart dienen te voldoen en welke rollen Rijk en 

provincie hebben. Het Rijk gaat over het beheer van het luchtruim, het luchtzijdige gebruik en de 

veiligheid van de luchtvaart. Ook is het Rijk het bevoegde gezag waar het de militaire vliegvelden 

betreft (nationaal belang). De provincie is het bevoegde gezag voor de burgerluchthavens van 

regionale betekenis en gaat o.a. over het opstijgen en landen van luchtvaartuigen. De provincie legt 

daarbij de randvoorwaarden voor geluidsoverlast en externe veiligheid vast in een luchthavenbesluit 

of -regeling.   

Het vigerende beleid van de provincie Noord-Brabant stamt uit 2010 (Provinciale beleidsnota 

Luchtvaart 2010). Het provinciale beleid valt wat betreft de regionale luchthavens te kenmerken als 

trendvolgend: de geluidzones blijven ongewijzigd en de ruimte die daarbinnen nog aanwezig is, kan 

voor die groei worden benut. Daarnaast is er in Brabant in principe geen ruimte voor nieuwe 

luchthavens. 
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Samenhang met andere beleidskaders 

Er is een grote samenhang met andere beleidsterreinen: deze kunnen oorzaak zijn van 

milieuproblemen of juist bijdragen aan de oplossing daarvan. Verontreinigingen en hinder worden 

immers meestal door menselijke activiteiten zoals industrie, transport & vervoer of voedselproductie 

veroorzaakt. Anderzijds dragen bijvoorbeeld elektrische auto’s en bussen bij aan een schonere lucht. 

Het bereiken van de doelstellingen en ambities op milieugebied is dan ook sterk afhankelijk van het 

beleid en de uitvoering op andere terreinen. Het Beleidskader Milieu 2030 bevat daarom 

milieubeleid voor de gehele provinciale organisatie en vraagt ook doorwerking naar andere 

beleidsterreinen. Gelet op de samenhang met andere beleidsterreinen brengen we in beeld waar 

synergie en frictiepunten zitten. Daarmee kunnen bestuurlijke keuzes worden gemaakt die richting 

geven aan het beleidskader waarna uitwerking volgt in de uitvoeringsagenda. Voor verschillende 

beleidsvelden die wisselwerking hebben met het milieubeleid, zijn inmiddels beleidskaders 

vastgesteld: onder meer het Beleidskader Mobiliteit, het Beleidskader Economie en (naar verwachting 

binnenkort) het Beleidskader Landbouw en Voedsel en het Regionaal Water- en Bodemprogramma. 

Ook zijn er inmiddels verschillende beleidskaders vastgesteld die expliciete consequenties hebben 

voor ons milieubeleid. Zo vraagt het Beleidskader Gezondheid om extra inzet op gezondheid en legt 

daarbij een extra accent op luchtkwaliteit. De Visie klimaatadaptatie (2020) en daaropvolgende 

besluitvorming vraagt om – ook in het milieubeleid – rekening te houden met de gevolgen van 

klimaatveranderingen en bij dat wat we op milieugebied doen, zo mogelijk ook bij te dragen aan 

klimaatadaptatie. Ook ligt er een relatie met het Beleidskader Natuur dat momenteel wordt 

opgesteld, bijvoorbeeld als het gaat over lichthinder. Gelijktijdig met het beleidskader Milieu wordt 

gestart met het opstellen van het Beleidskader Leefomgeving. De relatie tussen deze beleidskaders is 

groot. Daarom leggen we voor een goede afbakening en invulling de verbinding tussen deze 

beleidskaders. 

3.2 Voorgenomen activiteit: Beleidskader Milieu 2030 

De Omgevingsvisie als uitgangspunt 

Het Beleidskader Milieu 2030 is de uitwerking van de Omgevingsvisie voor het onderdeel milieu, en 

wel primair vanuit de basisopgave: “werken aan een gezonde en veilige leefomgeving met een 

goede omgevingskwaliteit”. Deze basisopgave is veelomvattend en gaat onder meer over 

milieuaspecten, maar ook over bijvoorbeeld cultuurhistorische aantrekkelijkheid en een natuurrijke 

omgeving. In het beleidskader legt de provincie de focus op milieuaspecten, zonder de samenhang 

met de andere onderdelen van de basisopgave én de andere hoofdopgaven uit het oog te verliezen. 

Het milieu is kort gezegd het abiotische (niet levende) deel van onze fysieke leefomgeving. Daarbij 

wordt aandacht besteed aan o.a. gevaarlijke stoffen, omgevingsveiligheid, luchtvaart, luchtkwaliteit, 

bodem en ondergrond, geluid- en geurhinder, lichtvervuiling en grond- en afvalstoffen. 

Een centrale gedachte van de Omgevingsvisie is om te streven naar meerwaarde voor een gebied 

door verschillende doelen met elkaar te verweven en slimme combinaties te maken. Het handelen van 

de provincie wordt daarom gericht op het verknopen en verweven van opgaven en het zoeken naar 

synergie en meerwaarde. Bij het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven wordt 

daarom vanuit meerdere perspectieven naar een ontwikkeling gekeken: diep, rond en breed.  

In het beleidskader Milieu 2030 worden per milieuthema de ambities en doelstellingen voor 

Noord-Brabant vastgelegd. Deze ambities kunnen niet door de provincie alleen bereikt worden; inzet 

van vele partijen is daarvoor nodig. In het beleidskader wordt de rol van de provincie geduid en wat 

van anderen wordt verwacht voor het bereiken van deze ambities. Hiermee wordt invulling gegeven 

aan het diep, breed en rond kijken uit de Omgevingsvisie.  

In een uitvoeringsagenda maakt de provincie vervolgens per milieuthema de keuze wat als 

provinciale organisatie wordt opgepakt en hoe anderen daarbij worden betrokken. De brede 

ambities uit het beleidskader worden daarmee vertaald naar een realistische set maatregelen. Deze 
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maatregelen worden zorgvuldig gekozen, mede op basis van de vraag waar de provincie het meeste 

impact kan hebben. 

Kernwaarden vanuit milieuoogpunt 

De kernwaarden uit de Omgevingsvisie hebben een nadere invulling gekregen vanuit milieuoogpunt 

en zullen leidend zijn in de verdere uitwerking van het beleidskader: 

• We gaan voor steeds beter: niet alleen voldoen aan 

de wettelijke normen en het beheersen van risico’s, 

maar uiteindelijk juist beter doen dan wat wettelijk is  

voorgeschreven en het verminderen en vermijden van 

risico’s; 

• We gaan voor proactief en preventief: niet alleen 

handelen vanuit de wettelijke taken, maar juist proactief 

en preventief werken aan het verbeteren van het 

Brabantse milieu; 

• We gaan voor kwaliteit boven kwantiteit: 

toepassen in provinciaal beleid en handelen van 

begrippen als duurzame economie en brede welvaart, 

circulair boven lineair, ‘anders en beter’ in plaats van 

‘meer en verder’, de voorbeeldfunctie van de 

provincie; 

• We gaan voor meerwaarde creatie: werken aan ontwikkelingen die meerwaarde hebben 

voor de Brabantse leefomgeving, diep/breed/rond kijken; 

• We gaan voor technologische én sociale innovatie: voor de aanpak van milieuproblemen 

zijn zowel technische als sociale innovaties nodig, ook is er oog voor de potentieel schadelijke 

milieueffecten van innovatie. 

Ambitie en doelstelling 

In de kern dient het nieuwe beleidskader Milieu 2030 antwoord te geven op de vraag welke 

ambities en doelstellingen de provincie heeft voor een duurzaam, gezonde en veilige leefomgeving, 

ten behoeve van brede welvaart voor alle Brabanders. Eveneens zal het beleidskader moeten 

schetsen op welke manier de provincie die ambities en doelstellingen denkt te gaan realiseren. In 

algemene zin zijn met het oog op het nieuwe beleidskader Milieu de volgende ambitie en 

doelstelling geformuleerd: 
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Het uitgangspunt voor het beleidskader Milieu is dat in 2030 op alle milieuthema’s aan alle 

(wettelijke) normen en streefwaarden voldaan wordt. Met de kernwaarde ‘we gaan voor steeds 

beter’ als belangrijke leidraad is de ambitie richting 2050 om op alle milieuthema’s beter te presteren 

dan de voorgeschreven normen en streefwaarden. Het nieuwe beleidskader milieu is bedoeld als 

start op weg naar dat doel. De kernwaarde ‘we gaan voor steeds beter’ vormt daartoe de leidraad. 

 

Op grond van de specifieke milieuthema’s worden in het beleidskader milieu de bovenstaande 

(algemene) doelstellingen verder geconcretiseerd en wordt per thema door middel van 

streefwaarden aangegeven waar Brabant staat anno 2030. 

Provinciale rollen en instrumenten 

De provinciale rol op de diverse milieuthema’s is sterk verankerd in de wettelijke taken die de 

provincie heeft. Zo is de provincie bevoegd gezag voor veel grote bedrijven in Brabant en is zij 

daarmee opdrachtgever voor de Omgevingsdiensten voor het verlenen van (milieu)vergunningen en 

het controleren van bedrijven. Ook is de provincie verantwoordelijk voor de (eeuwigdurende) nazorg 

voor gesloten stortplaatsen, en is de provincie bevoegd gezag voor twee regionale luchthavens. 

Naast deze beschermende rol t.a.v. een gezonde en veilige leefomgeving, past de provincie de drie 

rollen uit de Omgevingsvisie toe:  

 
 Richting geven; 

 Beweging stimuleren; 
 Ontwikkelingen mogelijk maken. 

Afhankelijk van het milieuthema en de daarmee samenhangende vraagstukken, opgaven en het 

speelveld, zal het accent en invulling van die rollen verschillen. Het nieuwe beleidskader milieu dient 

dat per milieuthema nader te omschrijven en aan te geven in welke mate de provincie daarbij 

daadwerkelijk een rol te vervullen heeft.   

Bij haar handelen op het gebied van milieu heeft de provincie een breed scala aan instrumenten tot 

haar beschikking. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn bijvoorbeeld belangrijke 

instrumenten die samenhangen met de wettelijke taken die de provincie heeft. Daarom is het leggen 

van een goede verbinding tussen milieudoelstellingen en VTH belangrijk. In het beleidskader milieu 

zal daar dan ook op ingegaan worden. Het recente rapport4 van de Zuidelijke Rekenkamer (inclusief 

de reactie van Gedeputeerden Staten hierop) over dit onderwerp zal hierbij betrokken worden. 

Maar daarnaast kan de provincie nog andere vormen van instrumenten inzetten zoals agendering, 

lobby, financiering, regulering en kennisdeling. Ook de mix aan in te zetten instrumenten is 

afhankelijk van het specifieke milieuthema en dient in het nieuwe beleidskader milieu verder te 

worden omschreven. 

3.3 Alternatieven en varianten 

In het plan-MER wordt een nadere onderbouwing van redelijkerwijs te beschouwen alternatieven en 

varianten opgenomen. Alternatieven zijn dan ‘mogelijke manieren om de doelstellingen en ambities te 

realiseren’ of de mogelijkheden te benutten die verschillende beleidsopties bieden op de betreffende 

milieuthema’s. De werkwijze die voorzien wordt is gevisualiseerd in onderstaand schema. Gestart 

wordt met een uitgebreide omgevingsfoto per milieuthema (stap 1): een schets van de huidige situatie 

en de kwaliteit per milieuthema. Daaruit volgt, rekening houdend met de specifieke doelstellingen, 

wat per milieuthema de opgave is (stap 2). Dit vormt de basis voor 2 of 3 uit te werken alternatieven 

per milieuthema op basis van variatie in de beschikbare beleidsopties (stap 3). Een alternatief dat in 

ieder geval voor elk van de milieuthema’s goed dient te worden onderzocht is het meest 

                                                

4 Zuidelijke Rekenkamer, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving bij risicobedrijven in Moerdijk 
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milieuvriendelijke alternatief. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt hoe met het nieuwe beleidskader 

voor dat thema een maximale milieuwinst kan worden behaald. Tot slot worden de alternatieven per 

milieuthema beoordeeld op de effecten en de bijdrage die zij leveren aan het realiseren van de 

gestelde doelen (stap 4).  

 

 
Figuur 3.1. De stappen om per thema tot het voorkeursalternatief te komen  

 

De verschillende te maken keuzes en beleidsopties zijn de basis voor de alternatieven die worden 

onderzocht. Dit is alleen noodzakelijk als er meerdere mogelijke accenten te geven zijn die variëren 

in doelbereik en milieurendement (op alle mogelijke effecten).  

Mede op basis van de binnenkomende zienswijzen en adviezen op deze NRD zal de bandbreedte 

aan alternatieven in het plan-MER worden vastgelegd. De rol die de provincie kan nemen zal mede 

deze bandbreedte bepalen. De op te stellen alternatieven zullen worden vergeleken met het 

bestaande referentiekader. Dit wordt gevormd door de huidige situatie inclusief de te voorziene 

autonome ontwikkelingen die voortkomen uit vastgesteld beleid. De volgende mogelijke alternatieven 

worden voorzien: 

 
Het nul-alternatief 

De huidige situatie en de autonome ontwikkelingen als gevolg van vastgesteld beleid en bestaande 

wettelijke taken dienen als referentiekader. 

 
Beleidsalternatieven 

Alternatieven op basis van verschillende onderscheidende strategieën en doelen (beleidsopties en 

ensembles van geschikte combinaties van doelen) voor de invulling van het Beleidskader Milieu. 

Daarbij voorzien wij twee alternatieven die onderzocht dienen te worden. Allereerst het ‘plus-

alternatief’, waarbij bovenop het bestaande beleid op onderdelen de inzet wordt uitgebreid of 

geïntensiveerd en waarmee extra milieuwinst geboekt kan worden ten opzichte van het nul-alternatief. 

En als tweede het ‘max-alternatief’, dat geldt als meest milieuvriendelijke alternatief en waarmee voor 

de specifieke thema’s een maximale milieuwinst behaald kan worden. 

Het voorkeursalternatief 

De provincie formuleert, in overleg met de omgevingsactoren en betrokken partijen, op basis van de 

resultaten van de verschillende beleidsalternatieven een voorkeursalternatief per thema dat wordt 

opgenomen in het Beleidskader Milieu. Dat voorkeursalternatief kan een van de onderzochte 

alternatieven zijn maar ook een combinatie van alternatieven.  
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De consequenties voor elk van de milieuthema’s van het voorkeursalternatief worden in het MER 

inzichtelijk gemaakt. In onderstaande tabel is per milieuthema’s een eerste uitwerking gegeven van 

mogelijke acties/maatregelen per alternatief. 

 

 Milieuthema’s Mogelijke acties/maatregelen 

Gezond 

Brabant 

 

Luchtkwaliteit  

 
Nul-alternatief: huidig beleid cf. Schone Lucht Akkoord;  

Plusalternatief: gebiedsgerichte aanpak gericht op zo 

minimaal mogelijke blootstelling; 

Max-alternatief: sturen op generieke vermindering van 

concentraties luchtverontreinigende stoffen, zodat we WHO-

waarden in 2030 halen. 

 
Gevaarlijke stoffen 

 
Nul-alternatief: geen specifiek beleid voor ZZS of potentiële 

ZZS (pZZZ); 

Plus-alternatief: potentiële ZZS (pZZZ) behandelen als ZZS + 

extra inzet leveren op ZZS (daarbinnen een of meer verschillende 

varianten als nadruk op PBT-stoffen, nadruk op CRM-stoffen, 

nadruk op stoffen die in omvang het grootst zijn in Brabant en op 

procedurele aspecten voor alle ZZS zoals contra-expertise of 

afspraken over beoordeling V&R’s); 

Max-alternatief: potentiële ZZS (pZZZ) behandelen als ZZS + 

extra inzet leveren op ZZS (alle genoemde varianten onder plus-

alternatief). 

 
Geluidhinder 

 
Nul-alternatief: Huidig beleid cf. actieplan geluid 2018-2023; 

Plus-alternatief: nieuwe hindersituaties voorkomen;  

Max-alternatief: max. 50 dB in heel Brabant + stiltegebieden 

zijn stil. 

 
Geurhinder  

 
Nul-alternatief: huidig beleid (Beleidsregel Industriële geur 

Noord-Brabant 2018; Beleidsregel volksgezondheid en 

mestbewerkingsinstallaties Noord-Brabant; 

Plus-alternatief: Optimaliseren van beleidsregels + 

vangnetbepaling voor industriële geur analoog aan geur 

veehouderij; 

Max-alternatief: geurhinderbeleid geldt Brabant breed, via 

instructieregel moet een gemeente hier ook naar handelen in 

vergunningverlening van gemeentelijke activiteiten en inrichtingen. 

 
Lichtvervuiling 

 
Nul-alternatief: geen lichthinderbeleid; 

Plus-alternatief: volgt uit analyse/beleidsopties 

beleidsonderzoek;  

Max-alternatief: volgt uit analyse/beleidsopties 

beleidsonderzoek; 

 
Luchtvaart 

 
Nul-alternatief: huidig beleid inclusief handhaven huidige 

vergunde situatie bij regionale luchthavens; 
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Plus-alternatief: sturen op minder geluidsruimte met ruimte voor 

groei door hinderbeperking en krimpende geluidsruimte die gelijk 

oploopt met de verwachte innovatie (analoog aan advies Van 

Geel voor Eindhoven Airport); 

Max-alternatief: geluidsruimte beperken door ofwel 1) de 

vergunde groeiruimte weg te halen ofwel 2) het vergunde aantal 

vluchten te beperken. 

 

Schoon 

Brabant 

 

Bodem 

 

 

Nul-alternatief: huidig beleid; 

Plus-alternatief: huidig beleid + richting geven (mogelijk d.m.v. 

ambitie/beleid) aan gemeenten ten aanzien van de (chemische) 

kwaliteit van de bodem in Noord-Brabant ter voorkoming van een 

verslechtering van de grondwaterkwaliteit (provinciaal belang 

KRW) + coördinerende rol nemen bij bovenlokale (diffuse) 

verontreinigingen; 

Max-alternatief: plus-alternatief + Een actieve rol nemen bij het 

tegengaan/verminderen van de uitstoot van chemische niet 

afbreekbare stoffen. 

  
Ondergrond Nul-alternatief: huidig beleid; 

Plus-alternatief: 3D gebiedsgericht en bodemopbouw 

gerelateerd ondergrondbeleid opstellen; 

Max-alternatief: 3D gebiedsgericht en bodemopbouw 

gerelateerd ondergrondbeleid opstellen + actief rol nemen bij het 

beschikbaar stellen van informatie over de ondergrond en het 

uitdragen van de inzichten in de potentie van de ondergrond 

t.b.v. de realisatie van grootschalige projecten. 

 

Veilig    

Brabant 

 

Omgevingsveiligheid (= 
externe veiligheid) 

 

 

Nul-alternatief: huidig beleid: voldoen aan wettelijke 

risiconormen voor activiteiten waarvoor provincie bevoegd gezag 

is en samenwerking met gemeenten en veiligheidsregio’s opdat 

veiligheidsniveau in Brabant gehandhaafd blijft; 

Plus-alternatief: huidig beleid + monitoren veiligheidsniveau in 

Brabant en (ruimtelijke) ontwikkelingen opdat vooraan in het 

(plan)proces wordt nagedacht over handhaven veiligheidsniveau 

in samenhang met alle provinciale ambities; 

Max-alternatief: plus-alternatief + samenwerking met 

gemeenten en veiligheidsregio’s om beheer en onderhoud van 

beschermende omgevingsmaatregelen en maatregelen voor 

beperken en bestrijden van de risico’s beter te borgen. 

 

Circulair 

Brabant 

 

 

Grond- en afvalstoffen 
(incl. kunststoffen en 
consumptiegoederen) 
 
Opmerking: m.b.t. 
stortplaatsen worden er 
geen alternatieven 
ontwikkeld. Enkel 
voortzetting van het 
huidig beleid . Voor de 
voormalige stortplaatsen 

Nul-alternatief: huidig beleid Uitvoeringsagenda CE. 

 

Plus-alternatief: huidig beleid + inzet op terugdringen van 

kunststofverpakkingen d.m.v. stimuleren van innovatie en 

daadwerkelijke toepassing van andere verpakkingsvormen. 

 

We maken een keuze uit de adviezen van nu lopende 

onderzoeken (speelveldanalyse voor consumptiegoederen 

(ketens) en verkenning van verduurzaming plastic gebruik in de 
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geldt dat die met de 
Omgevingswet 
overgaan naar de 
gemeenten die daarvoor 
het bevoegd gezag 
worden.  

Agrofood (AGF) keten). We maken een keuze uit de nog in 

beeld te brengen monostromen (moeilijk te verwerken grote 

homogene afvalstoffen) die kansrijk zijn voor een circulaire 

economie (eigen onderzoek). 

 

Max-alternatief: plus-alternatief + lobby op wet- en 

regelgeving om de belemmeringen weg te nemen op afvalstoffen 

in specifieke situaties t.b.v. circulariteit.  

We nemen alle adviezen over van nu lopende onderzoeken 

(speelveldanalyse voor consumptiegoederen en verkenning van 

verduurzaming plastic gebruik in de Agrofood (AGF) keten). Bij 

deze twee onderwerpen onderzoeken we hoe we de 

samenleving meer kunnen betrekken bij een circulaire 

samenlevering. 

Alle in beeld gebrachte monostromen die kansrijk zijn voor een 

circulaire economie. 
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4. De te onderzoeken aspecten 

De thema’s van het beleidskader Milieu 2030 hebben direct of indirect invloed op de kwaliteit van de 

leefomgeving in Brabant en daarmee op de brede welvaart voor alle Brabanders. Via de plan-m.e.r. 

procedure wordt het effect van de te maken beleidskeuzes op deze milieuthema’s zorgvuldig 

meegenomen in de besluitvorming. Hiertoe worden in het plan-MER meerdere alternatieven 

(beleidsscenario’s) in beeld gebracht die alle realistisch moeten zijn en passen in de actuele 

maatschappelijke, economische, sociale en politieke context.  

 

In het plan-MER zullen de negatieve en positieve milieueffecten van het initiatief en de verschillende 

alternatieven daarvoor worden beschreven en beoordeeld. De uitdaging voor het Beleidskader 

Milieu en daarmee voor het plan-MER bestaat mede uit het zoeken naar een juiste balans tussen het 

Beleidskader Milieu en de andere beleidskaders, het in beeld brengen waar de synergie en frictie 

met de eerdergenoemde beleidskaders zit en daarbij de juiste te onderzoeken aspecten benoemen. 

Het detailniveau van het plan-MER sluit aan bij het abstractieniveau van het beleidskader dat daarna 

nog wordt uitgewerkt in een Uitvoeringsagenda met concrete maatregelen. 

4.1 Referentiesituatie 

Als referentiekader voor de effectbeoordeling dient het zogenaamde “nul-alternatief”. Deze referentie 

zal als eerste worden beschreven in het plan-MER. Om een zuivere en toetsbare effectbeoordeling uit 

te kunnen voeren, bestaan de autonome ontwikkelingen in principe alleen uit die ontwikkelingen die 

voortkomen uit concreet eerder vastgesteld beleid (internationaal, nationaal, provinciaal, lokaal). Om 

eenduidig te blijven en een vergelijking van alternatieven mogelijk te maken wordt een toetsjaar voor 

de effectbepaling gehanteerd. Voorgesteld wordt te kiezen voor 2030 als toetsjaar (het laatste jaar 

van de planperiode) met een doorkijk naar de langere termijn (2050).  

 

De focus in de milieubeoordeling ligt op het al dan niet kunnen bijdragen van het nieuwe 

(gewijzigde) beleid aan bekende milieudoelen vanuit Europa, rijk, provincie, waterschappen en 

gemeenten. Het gaat om het signaleren van mogelijke effecten in de vorm van kansen en risico’s en 

toetsing aan de ambities die onder meer de provincie Noord-Brabant stelt aan de milieukwaliteit. In 

deze NRD doen wij een voorstel voor een toepasbaar beoordelingskader. Wij dagen eenieder uit 

hierop te reageren en het kader eventueel te verbreden op nog ontbrekende milieuthema’s of te 

optimaliseren. 

4.2 Effectbeoordeling 

In het plan-MER worden zowel de positieve (kansen/potenties) als de negatieve effecten (risico’s/ 

aandachtspunten) van het gewijzigde beleid kwalitatief in beeld gebracht en beschreven. Daarbij 

gaat het niet alleen om de effecten in het hier en nu maar ook om de effecten elders en later. De 

effectscores worden samengevat in een tabel. Per thema wordt per criterium inzicht gegeven in de 

bijdrage/effecten van het beleid aan het betreffende thema. In onderstaande tabel staan voor de 

milieuthema’s de nu voorziene criteria benoemd. Deze kunnen nog aangescherpt of aangevuld 

worden tijdens het plan-MER. 
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Thema Criterium 

Gezondheid ▪ Verandering in aantal (extra) gezonde levensjaren/bevordering positieve 

gezondheid (cf. beleidskader Gezondheid) 

Luchtkwaliteit ▪ Verandering van emissies aan schadelijke stoffen (o.a. PM10, PM2,5 en 

NO2) en verspreiding van ziektekiemen 

Gevaarlijke stoffen ▪ Verandering van de uitstoot van hoeveelheden en soorten zeer 

zorgwekkende stoffen (ZZS) en potentieel zeer zorgwekkende stoffen 

(pZZS) naar bodem, lucht en water 

Geluidhinder ▪ Verandering van geluidsbelasting in dB 

▪ Aantallen ernstig gehinderden 

Geurhinder ▪ Veranderingen van geurbelasting 

▪ Aantallen ernstig gehinderden 

Lichtvervuiling ▪ Verandering van lichtuitstraling 

▪ Aantallen ernstig gehinderden 

Bodem ▪ Verandering in bodemkwaliteit, effecten op bodemverontreiniging(en) 

Ondergrond ▪ Verandering in kwaliteit van de ondergrond 

Natuur ▪ Effecten op flora en fauna 

Water ▪ Verandering in waterkwaliteit 

Omgevingsveiligheid 

(= externe veiligheid) 
▪ Verandering in de risicocontouren van het groepsrisico (GR) en 

plaatsgebonden risico (PR) 

Grond- en afvalstoffen 

(incl. kunststoffen en 

consumptiegoederen) 

▪ Effect op het realiseren van materialentransitie en een circulaire 

samenleving 

▪ Verandering in gebruik fossiele brandstoffen 

▪ Verandering in afval- en reststromen en hergebruik ervan 

Klimaat (adaptatie en 

mitigatie) 
▪ Effect op hittestress, waterbergend en -afvoerend vermogen 

▪ Effect op de uitstoot van broeikasgassen 

 

 

Een MER voor een milieubeleidskader is een wat bijzondere MER: immers, de alternatieven en 

varianten zoals beschreven in hoofdstuk 3 zijn alle juist bedoeld om positieve milieueffecten te 

hebben. Verschillende maatregelen zullen echter een verschillend milieurendement hebben. Belangrijk 

doel van dit MER is om het milieurendement van deze maatregelen in beeld te brengen: welke 

maatregelen leveren het meeste op voor het milieu, aan de hand van bovenstaande lijst criteria. 

Daarnaast is het uiteraard belangrijk om aandacht te hebben voor de haalbaarheid van het plus- en 

het maximale alternatief. Daarbij zijn onder meer van belang: 

 
 (andere) effecten voor burgers (o.a. mobiliteit); 

 effecten voor bedrijven (o.a. kosten treffen maatregelen, administratieve lasten); 
 effecten voor gemeentelijke en provinciale overheid (o.a. uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid, 

rolverdeling gemeente/provincie).  
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Gelet op de samenhang met andere beleidsterreinen (zoals mobiliteit, economie, landbouw en 

voedsel of natuur) is het bovendien belangrijk in beeld te brengen wat de effecten (synergie en frictie) 

zijn op deze beleidsterreinen. Op basis daarvan kunnen bestuurlijke keuzes in het beleidskader milieu 

worden gemaakt. Aangegeven zal worden wat de grootte van het effect is en of de effecten tijdelijk 

of permanent, omkeerbaar of onomkeerbaar, op korte of op lange termijn spelen en of cumulatie van 

effecten optreedt. Zowel de positieve als (eventuele) negatieve effecten worden aangegeven. Voorts 

zal per onderdeel worden aangegeven welke mitigerende en/of compenserende maatregelen 

mogelijk zijn. Hiermee geven we met de effect-beoordeling invulling aan “diep & rond kijken” uit de 

Omgevingsvisie. Door ook andere partijen te betrekken, geven we bovendien invulling aan het 

“breed kijken” uit de Omgevingsvisie.  

 

Per milieuaspect wordt een aantal concrete criteria geformuleerd op basis waarvan de effecten 

worden beschreven en beoordeeld. Doelstelling hiervan is het plan-MER toe te spitsen op de effecten 

die essentieel zijn voor de besluitvorming en aansluiten bij het abstractieniveau van het plan. Indien 

uit inspraak blijkt dat er nog andere dan genoemde effecten van belang zijn zullen deze, mits 

relevant, in het plan-MER eveneens aan de orde komen. Bij het bepalen van het onderscheid tussen 

relevante en matig relevante effecten spelen vooral de volgende karakteristieken een rol:  
 De omvang en ernst van het effect.  

 De duur van het effect. 
 De effectiviteit van het effect.  
 De (on)omkeerbaarheid van het effect.  

De beoordeling wordt vervolgens vertaald naar een score en gevisualiseerd.  Onderstaand is een 

voorbeeld weergegeven van een dergelijke score-indeling en visualisatie. 

 

 

Kwalitatieve 

score 

Betekenis 

+++ Zeer positieve bijdrage/effecten 

++ Positieve bijdrage/effecten 

+ Licht positieve bijdrage/effecten 

0 Neutrale effecten 

- Licht negatieve bijdrage/effecten 

- - Negatieve bijdrage/effecten 

- - - Zeer negatieve bijdrage/effecten 

 

 

 
4.3 Plan- en studiegebied 

Het beleidskader richt zich op de gehele provincie Noord-Brabant. Indien milieueffecten optreden in 

gebieden die de landsgrenzen en provinciale grenzen overschrijden worden die effecten in het 

PlanMER op het passende abstractieniveau meegenomen, aangeduid en beschreven. 

 
 

0 
+ 

+ + 

+ + + + 

- 

- - 

- - -  



Notitie Reikwijdte en detailniveau | Tussenconcept maart 2022  24/24 

5. Beleidskader 

5.1 EU-beleid 

 Verdrag van Aarhus;  
 Klimaatverdrag; 

 Seveso-richtlijn; 
 Zero Pollution Act;  
 KRA Kaderrichtlijn Afvalstoffen; 

 Richtlijn Omgevingslawaai; 
 Vogel en Habitatrichtlijn; 

 Kaderrichtlijn Water; 
 Nitraatrichtlijn; 
 Verdrag van Malta; 

 Gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
 Strategie klimaatadaptatie 
 NEC-Richtlijn 

 Europese verordening REACH  
 EU-Richtlijn voor de Luchtkwaliteit 
 Green-Deal 

 8e Milieuactieprogramma 
 

5.2 Rijksbeleid 

 De Omgevingswet 

 Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

 Wet natuurbescherming 

 De Wet Milieubeheer 

 De Wet geluidhinder 

 Wet Bodembescherming (onder overgangsrecht Omgevingswet) 

 Wet Luchthavens 

 Wet Veiligheidsregio’s 

 Wet Geurhinder en Veehouderij 

 Het Schone Lucht Akkoord; 

 Nationaal Milieubeleidskader; 

 Wet stikstofreductie en natuurherstel; 

 Landelijk Programma Natuur; 

 Klimaatakkoord 2019; 

 Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden 2018;   

 Het nationaal energieakkoord; 

 Structuurvisie Ondergrond; 

 Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie; 

 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 

 Actieplannen Omgevingslawaai;  

 

 

5.3 Provinciaal beleid 

 De Brabantse Omgevingsvisie; 

 De Interim Omgevingsverordening. 

 Provinciaal Milieu- en Waterplan  

 Beleidsnota Luchtvaart  

 Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof 
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 Natuur en Landschapsvisie 2012-2022 (BrUG) 

 Regionaal Programma Water en Bodem; 

 Beleidskader Landbouw en Voedsel (i.o.) 

 Beleidskader Economie: Op weg naar 2030; 

 Beleidskader Mobiliteit 

 Beleidskader Gezondheid 

 Structuurvisie RO 

 Het Stikstofconvenant Brabantse Natura 2000 gebieden; 

 De Energieagenda voor Noord-Brabant 2019-2030; 

 Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

 Circulaire Atlas Noord-Brabant 

 

5.4 Gemeentelijk beleid en waterschappen 

Bij de beschrijving van het waterschaps- en gemeentelijk beleid zal in het plan-MER ingegaan worden 

op relevant beleid ten aanzien van de leefomgeving. 

5.5 Betrokken partijen en instanties 

Initiatiefnemer en bevoegd gezag 

Initiatiefnemer voor het beleidskader is de Provincie Noord-Brabant (GS). De provincie is tevens 

bevoegd gezag (PS). Het bevoegd gezag zal het initiatief bekend maken middels een publicatie. 

Ook organiseert zij de inspraakmogelijkheden, geeft advies over de inhoud van het MER, beoordeelt 

het MER en vraagt advies aan de Commissie voor de m.e.r. 

Overheden 

Betrokken zijn de Nederlandse Rijksoverheden, De Brabantse waterschappen, Rijkswaterstaat, 

aangrenzende provincies, de Brabantse gemeenten en de Belgische overheid. Op diverse terreinen 

liggen er bevoegdheden zowel bij de provincie als de gemeenten. Daarom zorgen we voor een 

goede afstemming zodat hun wensen en ideeën goed meegewogen worden. 

Partners 

• Commissie voor de milieueffectenrapportage 

• Brabant Advies 

• Wettelijke Adviseurs 

• de inspecteur-generaal Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat (IenW) 

• de directeur Natuur van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

• Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 

• Insprekers en belangenorganisaties 
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6. De procedure 

Openbare kennisgeving 

Het bevoegde gezag geeft openbaar kennis van het voornemen om een (gecombineerd) m.e.r.-

plichtig besluit voor te bereiden. Daarin staat dat stukken ter inzage worden gelegd, waar en 

wanneer dit gebeurt, dat er gelegenheid is zienswijzen in te dienen, aan wie, op welke wijze en 

binnen welke termijn.  

Ook wordt vermeld of de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) om advies 

zal worden gevraagd over de voorbereiding van het plan. Tevens worden belanghebbenden en 

belangstellenden uitgenodigd te reageren. 

Raadpleging adviseurs en betrokken bestuursorganen over reikwijdte en 

detailniveau 

Het bevoegd gezag raadpleegt de adviseurs en de overheidsorganen die bij de voorbereiding van 

het plan moeten worden betrokken over de reikwijdte en het detailniveau van het plan-MER. Het 

raadplegen van de Commissie m.e.r. is niet verplicht, maar wordt vrijwillig gedaan om zodoende een 

onafhankelijk advies op de inhoud van het op te stellen MER te hebben. Raadpleging gebeurt door 

de nu voorliggende NRD waarin de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen plan-MER 

wordt beschreven, naar de adviseurs, betrokken bestuursorganen en de Commissie m.e.r. te 

verzenden. 

Vaststellen reikwijdte en detailniveau van het MER 

Hoewel niet verplicht ligt het voor de hand om de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor 

het op te stellen plan-MER vast te stellen. Daarbij zullen de ingekomen zienswijzen, het advies van de 

betrokken overheidsorganen en het advies van de Commissie m.e.r. worden meegenomen. 

Opstellen plan-MER 

De eisen waaraan het MER moet voldoen zijn beschreven in artikel 7.7 en artikel 7.23, eerste lid, 

Wm (en uiteraard de notitie reikwijdte en detailniveau). Samengevat moet het plan-MER in elk geval 

bevatten/ beschrijven: 

 

 het doel van het project; 

 een beschrijving van het project en de ‘redelijkerwijs in beschouwing te nemen’ alternatieven, 

zowel (bijvoorbeeld) qua ligging als qua uitvoeringswijze; 

 welke programma’s er eerder voor deze activiteit zijn vastgesteld en welke alternatieven 

daarin waren opgenomen; 

 voor welk(e) besluit(en) het MER wordt gemaakt en welke besluiten met betrekking tot het 

project al aan het plan-MER vooraf zijn gegaan; 

 een beschrijving van de ‘huidige situatie en de autonome ontwikkeling’ in het plangebied; 

 welke gevolgen het project en de alternatieven hebben voor het milieu en een motivering van 

de manier waarop deze gevolgen zijn bepaald en beschreven en een vergelijking van die 

gevolgen met de ‘autonome ontwikkeling’; 

 effect beperkende c.q. mitigerende maatregelen; 

 leemten in kennis; 

 een publiekssamenvatting. 
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Openbaar maken van het MER en raadpleging Commissie m.e.r. 

Het MER wordt ter inzage gelegd en voor advies verzonden aan de Commissie m.e.r. De 

terinzagelegging gebeurt in principe gelijktijdig met de terinzagelegging van het ontwerpplan. 

 
Zienswijzen indienen 

Iedereen kan zienswijzen indienen op het MER, ontwerpplan. De termijn daarvoor is 4 weken. 

Advies Commissie m.e.r. 

De Commissie m.e.r. geeft eveneens een advies op de inhoud van het plan-MER (toetsingsadvies) 

waarbij zij de ingekomen zienswijzen betrekt. Eventueel geven de zienswijzen en het advies van de 

Commissie m.e.r. aanleiding tot het wijzigen van het MER of het maken van een aanvulling op het 

MER, bijvoorbeeld om een aantal zaken wat verder uit te diepen of nadere accenten te leggen. 

Vaststellen plan inclusief motivering 

Het bevoegd gezag stelt het definitieve plan vast en geeft daarbij aan hoe rekening is gehouden met 

de in het MER beschreven milieugevolgen en wat de overwegingen zijn met betrekking tot de in het 

MER beschreven alternatieven, de zienswijzen en het advies van de Commissie m.e.r. 

Evaluatie 

Monitoring en evaluatie van deze gegevens moet te zijner tijd uitwijzen of de daadwerkelijke 

milieugevolgen overeenkomen met de in het MER beschreven gevolgen. In het MER zal een aanzet 

worden gegeven voor dit evaluatieprogramma. 
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