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Milieueffecten grondwaterwinning in Brabant vol-
doende beschreven 
 
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het Provinciaal Milieu- en 
Waterplan Noord-Brabant 2016-2021 opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat het aan-
gepaste rapport de milieueffecten van het beleid voor grondwaterwinning vol-
doende beschrijft. 
 
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van  
milieueffectrapporten. 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 Noord-Brabant - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 
 
Het plan 
Het Provinciaal Milieu- en Waterplan Noord-Brabant (PMWP) geeft richting aan het mi-
lieu- en waterbeleid van de provincie voor de periode 2016-2021. Belangrijke thema’s 
zijn het omgaan met grondwater, bescherming tegen hoogwater en bescherming van 
de volksgezondheid. Provinciale Staten van Noord-Brabant besluiten binnenkort over 
dit plan. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrap-
port. 
 
De Commissie heeft het rapport eerder getoetst en vond het toen nog niet compleet. 
De Commissie is nu gevraagd het aangepaste rapport te toetsen. 
 
Het advies 
Het aangepaste rapport maakt duidelijk dat het beleid voor grondwaterwinningen gevol-
gen kan hebben voor natuur. De Commissie adviseert om bij de uitwerking van dit beleid 
systematisch aandacht te besteden aan maatregelen om negatieve effecten op natuur-
gebieden te voorkomen.  
 
De andere beleidsuitspraken uit het plan zijn nog niet goed op milieueffecten te beoor-
delen. Het plan richt zich vooral op het maken van afspraken met andere partijen en het 
doen van onderzoek. In het rapport zijn wel effecten van deze uitspraken opgenomen, 
maar deze moeten volgens de Commissie vooral worden gezien als kansen en risico’s 
op bepaalde effecten. Besluiten over concrete activiteiten worden pas later genomen. 
Pas dan kunnen daarvan ook de effecten bepaald worden. 
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