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Persbericht 

 
 
Kijk hoe ambities voor beleidskader Landbouw en 
Voedsel 2030 Noord-Brabant te realiseren zijn 
 
Het milieueffectrapport bij het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 van de 

provincie Noord-Brabant laat zien dat ambities en wettelijke normen niet bereikt 

worden. Hoe dit wel zou kunnen is onvoldoende onderzocht. Dat zegt de Com-

missie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De provin-

cie Noord-Brabant had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te be-

oordelen. 

 

De provincie Noord-Brabant heeft haar ambities op het gebied van landbouw en voed-

sel voor de komende 10 jaar uitgewerkt in een beleidskader. Dit kader, een uitwerking 

van de Brabantse Omgevingsvisie, moet zorgen voor meer evenwicht tussen economi-

sche, ecologische en maatschappelijke waarden. Voordat de provincie een besluit 

neemt over het beleidskader, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrap-

port.  

 

In het milieueffectrapport zijn twee opties onderzocht om te komen tot een duurzaam 

landbouw- en voedselsysteem. Deze opties laten zien dat bestaande problemen, zoals 

voor bodem- en luchtkwaliteit, natuur, en gezondheid blijven bestaan en groot blijven. 

Dat betekent dat ambities niet gehaald worden maar bovendien dat de wettelijke nor-

men niet bereikt worden.     

 

De Commissie adviseert om te onderzoeken hoe de provincie de ambities en normen 

wel kan halen. Dat levert kennis en inzicht op voor een goede en realistische strategie. 

Onderzoek opties die sterk van elkaar verschillen, zegt de Commissie. Het ligt voor de 

hand om uitersten op te zoeken in de manier waarop de provincie kan sturen. Kies 

bijvoorbeeld voor een optie waarbij voedsel en gezondheid centraler staan. Of geef in-

novatie meer aandacht. Brabant beschikt over veel hightechbedrijven in de landbouw- 

en voedselsector. Dit biedt meer kansen voor innovatie en landbouwtransitie dan nu is 

onderzocht.  

 

De provincie neemt het advies van de Commissie over, vult het rapport op korte termijn 

aan en laat het daarna opnieuw beoordelen.  

 

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

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 

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3569
http://www.commissiemer.nl/

