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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Heleen Boerman, 030 – 234 76 43. 
 

Persbericht 

 
Maak doelen Beleidskader landbouw en voedsel 
Noord-Brabant concreet en kijk naar samenhang 
 
Maak de doelen van het Beleidskader landbouw en voedsel van de provincie 

Noord-Brabant duidelijk in het milieueffectrapport. Dat adviseert de Commissie 

voor de milieueffectrapportage aan de provincie. En geef ook aan hoe het beleid 

samenhangt met ander beleid. Pas daarna kunnen de milieugevolgen van keuzes 

in beeld worden gebracht. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant 

hadden de Commissie gevraagd te adviseren over de benodigde inhoud van het 

milieueffectrapport. 

 

De provincie Noord-Brabant wil de ambities voor de landbouw- en voedseltransitie uit 

de Omgevingsvisie uitwerken in het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Het be-

leidskader kiest voor meer evenwicht tussen economische, ecologische en maatschap-

pelijke waarden. Voordat de provincie een besluit neemt over het beleidskader, worden 

de milieugevolgen ervan onderzocht in een milieueffectrapport. Gedeputeerde Staten 

hadden de Commissie gevraagd te adviseren over de benodigde inhoud van het mili-

eueffectrapport.  

 

Geef een duidelijke toelichting op de doelen van het Beleidskader, adviseert de Com-

missie. Laat zien wat er in het huidige provinciale landbouwbeleid goed en minder goed 

gaat, en welke mogelijkheden de provincie heeft om te sturen.  

Het Beleidskader wordt, op het thema landbouw en voedsel, een uitwerking van de 

bredere omgevingsvisie van de provincie. De Commissie adviseert daarom bij de uit-

werking te kijken naar de integraliteit met andere sectorale programma’s, zoals het Pro-

gramma water en bodem. Dan wordt duidelijk waar keuzes kunnen gaan botsen of el-

kaar juist kunnen versterken.   

 

Ten slotte is het advies om een ‘beoordelingskader’ te maken, waarmee de milieuge-

volgen van de keuzes voor economie, ecologie en maatschappij inzichtelijk worden ge-

maakt. 

 

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

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 de provincie Noord-Brabant - besluit over het project. Zie ook www.commissie-

mer.nl. 

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

