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Persbericht 

 
Advies Commissie m.e.r. voor Brabantse Omgevingsvisie 

 

Maak doelen duidelijk en breng keuzes in beeld 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de Brabantse 

omgevingsvisie de doelen helder te formuleren, bijvoorbeeld voor energie en ge-

zondheid. Wat wil Brabant, wie doet wat en welke verschillende opties zijn er om 

de doelen te bereiken. Moeilijke keuzes worden op deze manier duidelijk. 

 

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

 

Het plan 

De provincie Noord-Brabant wil een omgevingsvisie vaststellen. Hierin wordt duidelijk 

welke waarden de provincie belangrijk vindt, welke keuzes gemaakt worden en welke 

rollen de verschillende partijen hebben. Voordat de provincie de omgevingsvisie vast-

stelt worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. Provinciale Staten 

van Noord-Brabant heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de inhoud van 

dit op te stellen milieueffectrapport. 

 

Het advies 

De provincie beschrijft de tot nu toe verzamelde doelen, ideeën, wensen en ambities. 

De Commissie adviseert in het milieueffectrapport de doelen zo duidelijk en concreet 

mogelijk te beschrijven, bijvoorbeeld op het gebied van energie en gezondheid.  

In het milieueffectrapport wil de provincie ook verschillende alternatieven uitwerken. De 

Commissie adviseert de alternatieven zo te kiezen dat ze duidelijk van elkaar verschil-

len. Zoek daarbij enerzijds onderwerpen die elkaar versterken, zoals gezondheid en de 

aanleg van fietspaden en anderzijds onderwerpen die juist strijdig met elkaar zijn, zoals 

gezondheid en veehouderij. Zo ontstaan verschillende alternatieven die helpen bij het 

maken van heldere keuzes en het realiseren van de doelen.  
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