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Persbericht 

 
 
Milieueffectrapport nuttig voor vormgeving  
Brabants milieubeleid  
 
Voor het Beleidskader Milieu 2030 kan de provincie Noord-Brabant goed gebruik 

maken van een milieueffectrapport. Dan wordt duidelijk of en welke doelstellin-

gen haalbaar zijn. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar 

advies aan de provincie over het milieueffectrapport. De provincie Noord-Brabant 

had de Commissie gevraagd hierover te adviseren. 

 

De provincie Noord-Brabant wil de ambities voor het milieu uit de Brabantse Omge-

vingsvisie uitwerken in het Beleidskader Milieu 2030. Het beleid gaat bijvoorbeeld over 

gevaarlijke stoffen, omgevingsveiligheid, luchtkwaliteit, geluid- en geurhinder, bodem 

en ondergrond, lichtvervuiling, grond- en afvalstoffen en luchtvaart. Het doel is een 

steeds duurzamer Brabant met een steeds schoner, gezonder en veiliger milieu. Om 

goede keuzes te kunnen maken, gaat de provincie eerst de mogelijke gevolgen onder-

zoeken in een milieueffectrapport.   

 

Een goed idee, zegt de Commissie, om hiervoor een milieueffectrapport te maken. Be-

langrijk daarbij is om het Beleidskader en het milieueffectrapport duidelijk af te bakenen 

en om zicht te hebben op de relatie met ander provinciaal beleid. Bepaal per milieu-

thema een of meer doelstellingen, adviseert de Commissie. Hoe is bijvoorbeeld nu de 

geluidhinder en luchtkwaliteit, en waar streeft de provincie naar? Het milieueffectrapport 

kan daarna verschillende beleidsopties in beeld brengen, waarover de provincie wel-

overwogen keuzes kan maken.  

 

De provincie gaat nu aan de slag met het milieueffectrapport. Daarna laat ze het rapport 

beoordelen door de Commissie en neemt ze een besluit over 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/

