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WOORD VOORAF
Milieubeleid heeft veel gebracht. Oók voor 
Brabant. Maar er is nog veel werk te verzetten. 
De stikstofcrisis laat zien dat de complexiteit 
van milieuvraagstukken toeneemt. Het maat-
schappelijk draagvlak voor de aanpak staat 
onder druk, wetenschappelijk onderbouwde 
normen worden ter discussie gesteld en de 
rechtspraak zet de politieke agenda op 
scherp door resultaten te eisen. Er kunnen 
vele oorzaken hiervoor aangevoerd worden, 
een daarvan is zeker dat wij er niet in slagen 
een  overtuigend samenhangend verhaal te 
vertellen. Een verhaal met verbanden tussen 
gezondheid en milieu bijvoorbeeld.

De provincie Noord-Brabant stelt stevige 
milieuambities in haar Beleidskader Milieu 
2030. Het ideaalbeeld is een duurzaam 
Brabant met een schoon, gezond en veilig 
milieu door op alle aspecten beter te presteren 
dan het wettelijk als minimum. Dit advies is 
een pleidooi om de milieuambities op de 
tien milieuthema’s - zoals luchtkwaliteit, zeer 
zorgwekkende stoffen en bodemkwaliteit - 
verder in samenhang in ‘een verhaal’ onder 
te brengen. Juist omdat het halen van de 
milieuambities sterk afhankelijk is van keuzes 
op andere beleidstafels, zoals het beleid voor 
gezondheid, economie, landbouw en klimaat. 
Dat verhaal moet ons met elkaar verbinden, 
bij de les houden als we afdwalen in details. 

Een doorvertaling van de milieuambities naar 
een concrete en samenhangende aanpak is  
ook noodzakelijk om heldere kaders voor de 
uitvoering te formuleren. Helderheid over 
welke maatregelen en afspraken nodig zijn 
op andere beleidstafels én hoe milieubeleid bij-
draagt aan andere doelstellingen is een vereiste.

Bestuurlijk handelen, gebaseerd op een 
dragend verhaal en gericht op overtuiging 
en commitment, is nodig om invulling te 
geven aan beter presteren dan het wettelijk 
minimum. Gebiedsgericht maatwerk waarin 
de provincie belangen van verschillende 
partijen - zoals gemeenten, bedrijven én 
inwoners - bij elkaar brengt én daarbij de 
milieuambities doorvertaalt naar samenwer-
kingsafspraken en handelingsperspectieven 
is cruciaal. Kortom: een actieve bestuurlijke 
rolopvatting is een randvoorwaarde voor het 
slagen van het milieubeleid.

Ik wens u veel leesplezier.

Pieter van Geel
BrabantAdvies 
Voorzitter Provinciale  
Raad voor de  
Leefomgeving
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INLEIDING

1  GGD GMV Brabant (2022). Onderzoek luchtkwaliteit en gezondheid in Brabant.

Milieuvraagstukken staan hoog op de agenda. 
Ook in Brabant. Ondanks geboekte resultaten 
in het verbeteren van het milieu, staat de 
Brabantse leefomgeving onder druk. De 
urgentie van het klimaatvraagstuk en verlies 
van biodiversiteit brengen forse uitdagingen 
met zich mee. Dat geldt uiteraard ook voor 
het stikstofvraagstuk en de verplichtingen 
voor de Kaderrichtlijn Water. Hoewel de 
luchtkwaliteit in Brabant de afgelopen jaren is 
verbeterd, veroorzaakt luchtverontreiniging 
nog steeds gezondheidsschade: Brabanders 
verliezen gemiddeld één levensjaar door ver-
vuilde lucht.1 Ook hoort de Brabantse bodem 
bij de top van de meest chemisch verontrei-
nigde bodems van Nederland, heeft één op 
de vier Brabanders last van ernstige geluids-
hinder en wordt één op de tien Brabanders 
ernstig gehinderd door geur. Tevens komen 
door kennis, data en onderzoek steeds meer 
nieuwe vraagstukken in beeld, zoals PFAS, 
microplastics en ultrafijnstof. Kortom: het is 
voor Brabant noodzaak om het milieu gezonder, 
veiliger en schoner te maken. 

De samenleving stelt bovendien steeds 
hogere eisen aan een steeds intensiever 
benutte leefomgeving. Inwoners zijn mondi-

ger en minder volgzaam geworden. De  
tolerantie voor overlast van geluid, geur en 
lucht wordt kleiner en er rijzen steeds meer 
vragen over gezondheidsrisico’s van schade-
lijke stoffen. Ook belevingsaspecten spelen 
een belangrijke rol. In complexe discussies – 
zoals over stikstof, intensieve veehouderij, 
mestbewerking of chemische industrie – is 
het buitengewoon lastig om feiten, belangen 
en meningen van elkaar te scheiden. De techno-
cratische insteek van het milieubeleid gaat 
dan soms voorbij aan de belevingswereld van 
omwonenden of betrokkenen.

AMBITIEUS PROVINCIAAL MILIEUBELEID
In het ontwerp beleidskader ‘een gezond 
milieu voor een gezonder leven’ legt de 
provincie stevige ambities en streefwaarden 
neer, voortbouwend op de Brabantse omge-
vingsvisie. De ambitie is om béter te presteren 
dan het wettelijk minimum, bijvoorbeeld 
door in 2050 te voldoen aan de onlangs 
aangescherpte WHO-advieswaarden voor 
luchtkwaliteit. Er is nog een lange weg te gaan 
om deze ambities te bereiken. Daarbij krijgt 
het milieubeleid steeds meer invulling op 
andere beleidstafels: denk aan klimaatbeleid, 
het gezondheidsbeleid – met de ambities van 
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drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander 
– en de Omgevingsvisie. Dat wil allerminst zeggen dat er 
geen milieubeleid nodig is: nieuwe ontwikkelingen leiden 
tot potentiële milieurisico’s en sturing via normen blijft 
cruciaal voor een gezonde en veilige leefomgeving. 

COMPLEXITEIT MILIEUBELEID
Milieubeleid is van oorsprong preventief gezondheids- en 
natuurbeleid. Het is dienend aan het beschermen van 
de gezondheid en de natuur en het realiseren van een 
optimale kwaliteit van de omgeving. Milieubeleid heeft 
ook als doel het tegengaan of voorkomen van vervuiling, 
uitputting van grondstoffen en klimaatverandering. 
Milieuvraagstukken zijn complex en diffuus, spelen zich 
af op grote schaal én hangen op vele wijzen onderling 
samen. Tegelijkertijd heeft milieubeleid een sectoraal 
karakter wat zich met name richt op compartimenten 
als water, lucht en bodem en omgevingsfactoren zoals 
geluid en licht. Ook zijn de bevoegdheden verdeeld op 
meerdere schaalniveaus: lokaal, regionaal, landelijk en 
Europees. Samenwerking tussen overheden en stake-
holders is dus noodzakelijk om milieudoelen te bereiken. 
Europese en landelijke afspraken over normen voor 
het beperken van de uitstoot van vervuilende stoffen 
zijn hierin leidend.  

Milieubeleid is van oorsprong preventief 
gezondheids- en natuurbeleid.’

PROVINCIALE ROL: WETTELIJKE  
TAKEN EN BELEIDSRUIMTE
In het speelveld van milieuvraagstukken heeft de pro-
vincie een belangrijke rol met taken voor vergunning-
verlening, toezicht en handhaving (VTH). Ook is de 
provinciale rol groot in beleidskeuzes voor thema’s die 
samenhangen met milieubeleid, zoals natuur, gezond-
heid, water, bodem, landbouw, mobiliteit en economie. 
Bij de invulling van het beleid heeft de provincie beleids-
ruimte om richting te geven, beweging te stimuleren en 
ontwikkelingen mogelijk te maken. Dat doet ze met 
eigen regelgeving voor leefomgeving, maar ook door 
het inzetten van netwerken, kennis, gezag en geld. De 
invloed en het samenspel met gemeenten en omgevings-
diensten, waterschappen, bedrijven en inwoners ver-
schilt per milieuthema. Gebiedsgericht beleid wordt 
steeds relevanter in de aanpak van lokale en regionale 
(milieu)vraagstukken. Dat vraagt om maatwerk, ook qua 
rolinvulling door de provincie: van handhavend tot 
samenwerkend, van regisserend tot faciliterend. 

AANPAK EN POSITIONERING ADVIES
In dit complexe speelveld is het behalen van de milieu-
ambities een uitdaging. In dit advies richten we ons op de 
vraag wat er nodig is voor een effectief provinciaal milieu-
beleid. We benaderen deze vraag vanuit een integrale blik 
die verder reikt dan de scope van het beleidskader milieu. 
We bouwen voort op eerdere advisering, zoals ons 
advies ‘Een gezond Brabant voor iedereen’ en onze  
advisering over de omgevingsvisie en -verordening. We 
verzamelden inzichten uit het brede veld van kennis, 
beleid en uitvoering en formeerden een begeleidings-
groep met leden van onze raden. Tussentijds gaven  
we aan de provincie via de Provinciale Raad voor de 
Leefomgeving input voor het ontwerp beleidskader. 
Deze input zien wij grotendeels terug in het ontwerp 
beleidskader. In dit advies doen we aanbevelingen met 
betrekking tot het ontwerp beleidskader, het plan MER 
en de aankomende uitvoeringsagenda. 

AANBEVELINGEN OP HOOFDLIJNEN
Milieuproblematiek komt voort uit hoe we in Brabant 
produceren en consumeren én hoe we onze schaarse 
ruimte inrichten en gebruiken. Niet alles kan overal. 
Keuzes maken vanuit een langetermijnvisie op Brabant 
is broodnodig. Een samenhangende en integrale 
benadering van het milieubeleid is daarin cruciaal. Juist 
omdat keuzes op andere beleidstafels cruciaal zijn om 
milieuambities te kunnen realiseren. Een doorvertaling 
van de milieuambities naar een concrete en samen-
hangende aanpak is daarom noodzakelijk. Daarbij kan 
het milieubeleid veel draagvlak in de samenleving 
winnen door in het milieubeleid duidelijk te maken hoe 
het bijdraagt aan een gezondere leefomgeving. Tevens 
laten we in dit advies zien dat normen zeker effectief 
zijn, maar ook beperkingen kennen. Daar waar normen 
niet voor een goede oplossing zorgen, pleiten we voor 
gebiedsgericht maatwerk. We benadrukken dat verbinding 
van milieubeleid met stakeholders en inwoners een 
belangrijke rol speelt in de acceptatie van het milieube-
leid. Tot slot doen we suggesties voor verbetering van 
het instrument milieueffectrapportage.
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1. KEUZES IN BELEID ZIJN 
BROODNODIG

1.1. NIET ALLES KAN OVERAL 

De grote opgaven voor klimaat, natuur, water 
en landbouw en de grote vraag naar ruimte 
voor woningen, bedrijvigheid en duurzame 
opwekking van energie leggen een groot beslag 
op de beschikbare ruimte in Brabant. Zowel 
in het stedelijk gebied als in het buiten gebied. 
De wens om de verschillende opgaven en 
belangen met elkaar in balans te brengen én 
te realiseren is echter onhaalbaar. Brabant zou 
anderhalf keer groter moeten zijn om aan alle 
wensen te voldoen. 

De kwaliteit van het milieu staat steeds meer 
onder druk door de steeds intensievere 
benutting van ruimte. Met technologische 
milieu-innovaties is veel bereikt, maar tech-
nologie lost niet alles op. Niet alles kan overal. 
De politiek-bestuurlijke realiteit laat zien dat 
het in de praktijk lastig is om keuzes te maken. 
Verschillende economische, ecologische, 
sociale en politieke belangen staan op het 
spel. Een gezond, schoon en veilig milieu is 
óók onderdeel van afweging. De verschil-
lende belangen zijn niet altijd verenigbaar. 

Het één gaat ten koste van het ander. Denk 
aan het versoepelen van geluidsnormen in de 
spoorzone om binnenstedelijke woningbouw 
mogelijk te maken. Of aan meer vliegverkeer 
op Eindhoven Airport, goed voor economie 
en werkgelegenheid, maar met nadelige 
effecten voor geluid, lucht en woonkwaliteit 
voor inwoners. 

Het maken van keuzes heeft consequenties 
voor betrokkenen. Belangen van individuele 
partijen, of bijdragen van ontwikkelingen in 
economie of de eigen gemeentelijke begro-
ting worden gewogen met en getoetst aan 
opgaven op andere schaalniveaus, zoals een 
schone, gezonde en veilige leefomgeving 
voor huidige én volgende generaties. Het 
gesprek over hoe de keuzes worden gemaakt 
en waarom is nodig. Een langetermijnvisie op 
Brabant geeft richting én moet een vertaling 
krijgen in uitvoering. Leiderschap, regie en 
het bewaken van de samenhang van de 
opgaven zijn cruciaal.  
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1.2. KOERSVASTE INZET OP DE OPGAVEN VOOR KLIMAAT, NATUUR, WATER 
EN GEZONDHEID

Het is urgenter dan ooit vraagstukken van klimaat-
verandering, biodiversiteitsverlies, de afname van 
de kwaliteit en kwantiteit van water en de negatieve 
gezondheidseffecten van de leefomgeving aan 
te pakken. Voor natuur en water zijn afrekenbare 
Europese afspraken en doelen vastgelegd in de Vogel- 
en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. In fysieke 
en juridische zin zijn de provinciale opgaven voor water 
en natuur hard en stellen ze kaders voor te maken 
keuzes. Ook voor klimaat zijn forse inspanningen van 
overheid, industrie, landbouw en samenleving nodig 
om de afspraak van 55% minder CO2-uitstoot in 2030 
te bereiken. Ook het Beleidskader Gezondheid stelt 
een stevige ambitie met ‘drie gezonde levensjaren erbij 
voor iedere Brabander’. De vertaling van dit alles krijgt 
een plek  in het beleidskader leefomgeving, maar wordt 
vooral ook ingevuld via de gebiedsgerichte uitvoering. 

 ‘De nood is hoog, klimaatverandering is 
huge. Als we dat oplossen boeken we veel 
vooruitgang, ook voor het milieu.’

Er is veel synergie te halen voor milieubeleid met 
een koersvaste inzet op opgaven voor natuur, water, 
klimaat en gezondheid. De inzet op bijvoorbeeld 
duurzame energieopwekking vermindert de uitstoot 
van schadelijke stoffen, met een lagere milieudruk 
als gevolg. Er kan ook frictie ontstaan. Denk aan de 
transitie richting een circulaire economie, waarvoor 
werklocaties nodig zijn met ruimte voor bedrijven in 
zwaardere milieucategorieën. Of de (beleving van) 
geluidseffecten van windmolens. Het is in die gevallen 
zoeken naar een nieuw evenwicht. Kiezen voor het 
afwijken van milieuambities kan nodig zijn om positieve 
ontwikkelingen mogelijk te maken. De Brabantse 
Omgevingsverordening biedt hier de ruimte voor.

1.3. CONSEQUENT KIEZEN VOOR KOPLOPERS EN TOEKOMST

Steeds meer bedrijven verduurzamen en vergroenen 
of maken hun productieproces circulair. Tegelijkertijd 
merken ondernemers dat het lastig is vergunningen 
te krijgen om deze ontwikkelingen mogelijk te maken. 
Procedures duren lang, wet- en regelgeving stammen 
vaak nog uit eerdere tijden en werken belemmerend 
voor de noden van vandaag. De kosten voor nodige 
onderzoeken en adviseurs zijn hoog. Bovendien vinken 
veel gemeenten juridische kaders af in plaats van te 
zoeken naar kansen voor innovatie. Tijdelijke vergun-
ningen en lerend evalueren maken meer inzet op  
innovatie mogelijk.

Koplopers die aanjager zijn voor verbetering van natuur, 
water, klimaat en gezondheid verdienen prioriteit en 
ruimte, zowel in milieuruimte als in fysieke ruimte. De 
provincie kan dit op verschillende manieren stimuleren. 
Een manier is door samen met gemeenten duurzaam 
vergunningen- en aanbestedingsbeleid te ontwikkelen 
(Maatschappelijk Verantwoord Inkopen), bijvoorbeeld 
door eisen te stellen voor emissieloos bouwen. 
Potentieel kansrijke technieken krijgen dan ruimte om 
te groeien. Een andere route is missiegedreven innova-
tiebeleid door via financiering en pilots ontwikkelingen 
mogelijk te maken. Ook zijn vormen van generiek 
instrumentarium te ontwikkelen waarbij koplopers 
ontwikkelruimte verdienen door stappen te zetten 
in duurzaamheid. Brabant heeft hiermee al ervaring 
opgedaan met de Brabantse Zorgvuldigheidsscore 

Veehouderijen: bedrijven die goed scoren op verschil-
lende thema’s in bedrijfsvoering krijgen ontwikkelruimte. 
Een actueler voorbeeld waarbij de provincie ruimte 
biedt voor ontwikkelingen is de doelenbank, waarmee 
de provincie stikstofruimte reserveert voor specifieke 
doelen. Recent is dit ingezet voor de ontwikkeling van het 
Logistiek Park Moerdijk. Deze werkwijze kan ook worden 
ingezet om ontwikkelingen voor koplopers op het gebied 
van duurzaamheid mogelijk te maken.

‘Het helpt bedrijven wanneer provincie en 
gemeenten samen optrekken in aanbeste-
dingseisen, zodat het loont om duurzamere 
- maar duurdere - technologieën aan te 
schaffen.’

De provincie kan ook op andere manieren randvoor-
waarden stellen om ontwikkelingen te stimuleren 
die positief zijn voor duurzaamheid, gezondheid en 
de toekomst. Denk aan de wijze waarbij het Groen 
Ontwikkelfonds Brabant via pachtvoorwaarden het 
gebruik van glyfosaat verbood. Ook gemeenten zien we 
randvoorwaarden stellen, zoals bij het bedrijventerrein 
in ontwikkeling Heesch-West waar alleen bedrijven met 
een all-electric oplossing worden toegestaan.
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Kiezen voor toekomst - pyrolysetechniek
Een stap in circulariteit en het terugdringen van 
CO2 is de pyrolysetechniek. Veel plastic afval kan 
niet worden gerecycled doordat het te vervuild 
is, zoals chips- en koffiezakken. In Nederland 
wordt 629 kiloton plastic afval verbrand. Met 
de pyrolysetechniek vindt door middel van 
zuurstofloze verhitting een hoogwaardige afval-
verwerking plaats. Plastic wordt teruggebracht 
tot circulaire of biobased brandstoffen waarvan 
de industrie nieuwe producten kan maken. De 
pyrolysetechniek is dus een betere methode 
dan verbranding, maar werkt met verwarming 
en stoot daardoor stikstof uit. De uitstoot van 
stikstof hield de komst van een pyrolysefabriek in 
Moerdijk tegen, waar eerder een vergunning was 
afgegeven voor een proeftuin. Dit voorbeeld laat 
zien dat ontwikkelingen die goed zijn voor ‘later 
en elders’ geen doorgang kunnen vinden door 
de specifieke stikstofeisen. Door een dergelijke 
ontwikkeling te prioriteren vanwege de positieve 
langetermijneffecten voor leefomgeving en een 
duurzame economie, zou zij voorrang moeten 
krijgen zodra stikstofruimte vrijkomt.
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2. VERTAAL MILIEUAMBITIES 
DOOR IN EEN 
SAMENHANGENDE AANPAK 

2.1. EEN SAMENHANGENDE AANPAK VAN 
MILIEUMAATREGELEN, AFSPRAKEN EN MONITORING IS 
CRUCIAAL

Jarenlange ervaring met het landelijke milieu-
beleid laat zien hoe relevant het is om ambities 
door te vertalen naar een samenhangende 
aanpak met harde afspraken én monitoring 
daarvan. De Nationale Milieuplannen gaven 
hier over een lange periode structureel vorm 
aan. Begin deze eeuw zwakte de samenhang 
af en werden politieke discussies partieel 
gevoerd. Het structureel en integraal doorre-
deneren van milieuambities naar een aanpak, 
te maken keuzes, afspraken met sectoren 
en onderbouwde monitoring kwam onvol-
doende van de grond, waardoor resultaten 
uitbleven. De consequenties daarvan zijn 
inmiddels gemeengoed. De stikstofcrisis en 
de Urgenda-uitspraak laten zien dat klimaat- 
en milieubeleid niet vrijblijvend zijn. 

 
Afgezwakt Nederlands milieubeleid 
heeft geleid tot afnemende resultaten 
Het PBL laat in haar rapport ‘Ambities in 
het Nederlands milieubeleid toen en nu‘ 
uit 2015 zien wat de effecten zijn van 
afnemende landelijke milieu-ambities 
in de periode na de Nationaal 
Milieubeleidsplannen (NMP’s). In de 
periode van de NMP’s (1989-2001) 
werden emissiedoelen vertaald in 
emissie plafonds. Deze werden in onder-
handelingen toegedeeld aan bedrijfs-
takken en consumenten. Onderdeel van 
deze onderhandelingen was niet alleen 
de gewenste milieukwaliteit, maar er 
werd ook rekenschap gegeven van  
de kosten. De resultaten waren vaak 
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verplichtend, soms ging het om inspannings-
verplichtingen. De NMP’s gingen uit van een 
samenhangende benadering van doelen voor 
bronmaatregelen, milieudruk, milieukwaliteit en 
effecten. Sinds deze samenhangende methodiek is 
losgelaten, is de politieke discussie partieel 
gevoerd en zijn milieudoelen ten behoeve van 
natuurbescherming en gezondheid afgezwakt of 
verdwenen. Sindsdien is Nederland van voorloper 
nu volgend op Europese afspraken. 

EEN SAMENHANGENDE AANPAK VRAAGT OOK 
OM SAMENHANGEND BELEID
De provincie geeft met stevige ambities een duide-
lijk signaal dat het werk wil maken van een schone, 
gezonde en veilige leefomgeving. Tegelijkertijd is het 
bereiken van de ambities sterk afhankelijk van de inzet 
op andere beleidsvelden, zoals (circulaire) economie, 
landbouw & voedsel, mobiliteit, energie, verstedelijking 
en vrije tijd. Deze kunnen oorzaak zijn van milieupro-
blemen of juist bijdragen aan de oplossing daarvan. 
Om de milieuambities te halen, is het nodig acties te 
noemen die juist op andere tafels om invulling vragen 
én randvoorwaarden vanuit het milieubeleid mee te 
geven voor andere beleidskaders. Hiermee ontstaat 
een stevige verbinding tussen milieubeleid en ander 
provinciaal beleid, ook in de uitvoering. De provincie 
heeft de eerste stappen gezet in het doorvertalen 

van milieuambities door synergie en frictie in beeld te 
brengen tussen milieubeleid en ander beleid. De vol-
gende stap is om samenhang te brengen in ambities en 
uitvoering. Welke maatregelen en afspraken zijn nodig 
vanuit andere beleidskaders om de milieuambities te 
bereiken? Wat betekenen de ambities voor gebiedsaf-
spraken? Of voor afspraken met gemeenten en bedrij-
ven? En hoe krijgt monitoring en evaluatie vorm, zodat 
tijdig bijgestuurd kan worden?

Een voorbeeld: in het milieubeleid is het doel om voor 
luchtkwaliteit in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst 
uit Brabantse bronnen te boeken. Deze ambitie zal 
geholpen zijn met stimulering van fietsgebruik in plaats 
van verplaatsing met motorvoertuigen. Dat helpt ook 
in bevordering van de gezondheid van de Brabanders. 
Vanuit het beleidskader mobiliteit wordt echter met 
name ingezet op smart mobility en is er geen zicht op 
investeringen voor stimulering van fietsgebruik. Dat 
verhoudt zich moeilijk tot het bereiken van milieudoelen 
voor een gezondere luchtkwaliteit. Het is noodzakelijk 
om door te vertalen wat er vanuit andere beleidskaders 
nodig is om de milieuambities te bereiken. Daar waar 
wordt afgeweken van de milieuambities moet dit 
worden onderbouwd. Door dit scherp in beeld te 
brengen, worden dilemma’s inzichtelijk en wordt het 
afstemmen en onderbouwde keuzes maken op de  
verschillende beleidsvelden onvermijdelijk.  

OMGEVINGSBELEID
Basisopgave: werken aan veiligheid, gezondheid en omgevingskwaliteit

Beleidskaders die  
randvoorwaarden  
stellen

Overkoepelend
beleid

Synergie en frictie
met de beleidskaders

Samenhang tussen beleidskaders

ECONOMIE

MOBILITEIT

MILIEU GEZONDHEID

Europese afspraken die in fysieke  
en juridische zin  

randvoorwaarden stellen

Wettelijke normen en 
streefwaarden voor tien 

milieuthema’s

Besluiten dragen bij  
aan verbetering van 

gezondheid

Afstemmen en keuzes maken

Afstemmen en keuzes maken

Figuur 1: Relatie tussen milieubeleid en andere beleidskaders
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2.2. ONDERBOUW DE KEUZE VOOR HET PLUSALTERNATIEF VOOR 
LUCHTKWALITEIT

2 Uiteraard is inzet, preventie en gedragsverandering op meerdere terreinen nodig om de ambitie van drie gezonde levensjaren 
erbij te bereiken.

3 Daarmee wordt voorzien in een hiaat dat de Zuidelijke Rekenkamer constateerde.
4 Het dilemma voor uitvoeringsdiensten om binnen de provinciale kaders enerzijds vergunningen te verlenen en het feit dat 

de kans anderzijds groot is dat deze vergunningen bij de Raad van State geen doorgang kunnen vinden, is bij de provincie 
bekend.

De samenhang tussen de beleidskaders milieu en 
gezondheid is heel expliciet voor de inzet op lucht-
kwaliteit. Het beleidskader milieu geeft op meerdere 
plekken aan dat luchtvervuiling de grootste bijdrage 
levert aan de ziektelast vanuit het milieu.2 De provincie 
onderkent het belang van het verbeteren van de 
luchtkwaliteit, onder meer door deelname aan het 
Schone Luchtakkoord (SLA) en de aanschaf van extra 
meetstations om de luchtkwaliteit in de provincie 
te monitoren. Het streven naar de WHO-norm voor 

luchtkwaliteit in 2050 is daarom een logische keuze. 
De keuze voor het plusalternatief uit het MER voor 
luchtvervuiling – en dus niet het maximale alternatief 
– is in dat opzicht opvallend. Het is onduidelijk hoe 
de genoemde overwegingen (de luchtkwaliteit in 
Brabant is relatief slecht én er is een groot positief 
effect wanneer de luchtkwaliteit verbetert) tot de 
keuze van het plusalternatief hebben geleid. Dit vraagt 
om een betere en transparante onderbouwing in het 
beleidskader.  

2.3. BETREK OMGEVINGSDIENSTEN BIJ DE DOORVERTALING VAN BELEID 
NAAR UITVOERING

Met de oprichting van de omgevingsdiensten werd 
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op 
afstand van gemeenten en provincie gezet. Doelen waren 
dat de VTH-taken een objectievere invulling kregen én 
om kennis en expertise door bundeling beter te organi-
seren. Het op afstand plaatsen van de uitvoering neemt 
echter niet weg dat beleid en uitvoering hand in hand 
moeten gaan. Dat werkt twee kanten uit. Allereerst 
hebben omgevingsdiensten een basis nodig via een 
opdrachtverlening die gestoeld is op beleid. Het beleids-
kader milieu biedt een basis voor de uitvoering door 
concrete ambities en streefwaarden te stellen voor de 
tien milieuthema’s.3 Ten tweede is het van belang beleid 
door te vertalen naar acties en consequenties voor de 
uitvoering, met rekenschap van de consequenties voor 
uitvoering en capaciteit. 

Het stikstofprobleem en de aanpak daarvan laten zien 
hoe groot de consequenties zijn als de resultaten uit-
blijven. De rechter dwingt de overheid alsnog daartoe. 
Het sturen op technologische innovaties blijkt niet altijd 
te leiden tot de gewenste uitkomst. Het voorbeeld van 
de luchtwassers, waarvan achteraf bleek dat de vermin-
dering van uitstoot niet zo groot was als vooraf gedacht, 
laat dit duidelijk zien. Aanvullende maatregelen zijn nodig 
om uitstoot van geur en ammoniak te verminderen. Dit 
vergroot de druk op de uitvoeringscapaciteit van de 
provincie, gemeenten en omgevingsdiensten en maakt 
het lastig te hanteren.4  Ook de stapeling van sectoraal 

beleid zorgt voor een complexiteit en veelheid van 
regels, waarbij niet altijd duidelijk is welke afweging 
gemaakt moet worden. 

‘Beleid eindigt niet bij de vaststelling ervan, 
dan begint het pas.’

De provincie heeft, als beleidsmaker én (mede)opdracht-
gever van de omgevingsdiensten, een belangrijke rol in 
het scheppen van heldere kaders voor de uitvoering. 
Afgesproken ambities, doelstellingen en normen 
moeten worden vertaald naar gebiedsgerichte uit-
voering. Dat vraagt om een sterkere verbinding tussen 
beleid en uitvoering. Het betrekken van de praktijkkennis 
van de omgevingsdiensten en de samenspraak met 
gemeenten, waterschappen, ondernemers en inwoners 
zijn daarbij essentieel, ook vanuit het oogpunt van de 
ervaren capaciteitsdruk bij deze partijen. Het samen 
ontwikkelen van een uitvoeringstoets voor beleid kan 
hierin helpen. 
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3. MET NORMEN STUREN OP 
CONTINUE VERBETERING

3.1. GENERIEKE NORMEN EN GRENSWAARDEN ZIJN 
EFFECTIEF, MAAR HEBBEN OOK BEPERKINGEN 

Met Europese en landelijke normen op sec-
torale milieucompartimenten (lucht, geluid, 
geur) zijn stevige stappen gezet naar een 
beter milieu. Motoren van auto’s werden 
bijvoorbeeld schoner door het hanteren van 
steeds strengere Euro-normen. Het steeds 
verder aanscherpen van normen, wat voor-
spelbaarheid en tijd biedt, stimuleert bedrijven 
dus om te innoveren. Tegelijkertijd hebben 
normen en grenswaarden ook beperkingen. 
Ze zijn vaak een minimale ondergrens, waarbij 
nog steeds negatieve effecten kunnen optre-
den voor gezondheid en natuur. Zo voldoet 
Brabant aan de EU-norm voor luchtkwaliteit, 
maar volgens de GGD (2022) woont niemand 
in Brabant op een plek met gezonde lucht. 
Dat leidt tot gezondheidsschade, zoals astma, 
hart- en vaatziekten, longaandoeningen 
en vervroegde sterfte. Dit laat zien dat het 
essentieel is om de effecten van normen op 
de omgevingskwaliteit te blijven monitoren. 

De keuze in het ontwerp provinciaal milieu-
beleid om te streven naar het bereiken van 
de WHO-advieswaarden voor luchtkwaliteit is 
vanuit het oogpunt voor gezondheid positief.

Norm bereikt, doel niet gehaald
De fijnstofnorm die we in Nederland 
gebruiken, is gebaseerd op de massa 
van alle fijnstofdeeltjes die in een 
kubieke meter lucht aanwezig zijn. 
Dat kan beter volgens TNO (2022). 
Niet elk fijnstofdeeltje heeft dezelfde 
gezondheids impact. De gezondheids-
impact hangt samen met de reactiviteit 
van de deeltjes in de fijnstof. Zo zullen 
bijvoorbeeld de heel kleine deeltjes 
die nauwelijks iets wegen, ultrafijnstof, 
dieper in de longen terechtkomen. Dat 
zorgt voor gezondheidsrisico’s met 
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verstrekkende gevolgen, zoals vroegtijdig overlijden 
aan hartritmestoornissen en een verhoogd risico 
op hart- en vaatklachten. Momenteel is het dus 
mogelijk om de fijnstofnorm netjes te halen, 
maar daarmee zijn de gezondheidsrisico’s niet 
verholpen. TNO pleit daarom voor het aanpassen 
van het fijnstofbeleid met een bron-specifieke 
aanpak voor fijnstof, monitoring op basis van 
reactiviteit en een koppeling met de lokale situatie. 

‘Milieuwetgeving is erg sectoraal. Geluid, 
lucht, stikstof. Overal werkt het op zichzelf.’

5  Zie de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 14 september 2022 over Onrechtmatige overheidsdaad. Stankoverlast; 
artikel 8 EVRM / Wet geurhinder en veehouderij.

Een ander nadeel is dat het sectorale en technocratische 
karakter van normen met zich meebrengt dat het 
middel soms meer sturend wordt dan het doel. Het 
zetten van ‘vinkjes’ bij detailregels voor bijvoorbeeld 
uitstoot bij de schoorsteen zet niet aan tot fundamentele 
keuzes. Tevens hebben normen de perverse prikkel om 
ze volledig op te vullen, waardoor potentiële winst voor 
het milieu achterblijft. Daarnaast houden normen geen 
rekening met piekbelasting en cumulatie van effecten 
in gebieden. De recente uitspraak van de rechtbank 
over dat de wet geurhinder en veehouderij inwoners 
onvoldoende beschermt tegen stankoverlast, is daarin 
een treffend voorbeeld.5

VOORDELEN

NADELEN

Normen werken 
sturend...

Normen worden als  
minimum of uiterste 

gezien…

… en sturen vaak  
niet op cumulatie

…zijn sectoraal, wat  
innovatie kan  
belemmeren

…bieden weinig  
ruimte voor afweging  

en maatwerk

…worden vaak  
opgevuld als ze  

zijn gehaald

…houden geen 
rekening met 
piekbelasting

zijn effectief en 
doelgericht...

en zorgen voor 
gelijke behandeling

Figuur 2: Voor- en nadelen van milieunormen (BrabantAdvies, 2022)
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3.2. GA IN GESPREK MET BEDRIJVEN EN STIMULEER CONTINUE 
VERBETERING

6 RIVM (2022). Milieu: achterstand en acceleratie. Verkenning en analyse van milieuopgaven voor het Nationaal Milieu 
Programma (NMP).

Door de minimale ondergrens van normen hebben 
bedrijven geen prikkel om beter te presteren dan de 
norm. Het uitgangspunt ‘beste beschikbare techniek’ 
(BBT) biedt deze prikkel ook niet. Dat uit zich in de 
keuze van bedrijven voor installaties die vaak tegen 
de hoogste grenswaarde aan zitten (Informatiepunt 
Leefomgeving, 2022). Hier liggen kansen om vanuit 
vergunningverlening het gesprek met bedrijven aan te 
gaan, ze van kennis te voorzien en het kiezen voor BBT 
met een lagere grenswaarde te stimuleren. Wat is haal-
baar in techniek en qua kosten, wat vraagt om nader 
onderzoek? Welke verantwoordelijkheden nemen 
bedrijven hierin, ook in relatie tot hun omgeving?   
Het bieden van een voorspelbaar tijdsperspectief  
is ook hier een belangrijke randvoorwaarde.

Ruimte voor verbetering bij beste beschikbare 
techniek (BBT)
Bij vergunningaanvragen maakt een bedrijf een 
keuze voor een techniek of machine uit een door 
de EU vastgestelde lijst van beste beschikbare 
technieken (BBT). De uitstoot van de hoogste 
grenswaarde is soms twintig keer zo groot als de 
laagste grenswaarde. Een voorbeeld: de waarden 
voor stikstofoxiden bij naverbranders mogen 
zich bevinden tussen 5 en 130 mg/Nm3. Veel 
vergunningaanvragen zitten tegen de hoogste 
grenswaarde aan, omdat die BBT vanuit bedrijfs-
economisch opzicht interessanter is voor een 
bedrijf. Het bedrijf doet daarmee juridisch niets 
verkeerd, het voldoet aan de EU-richtlijnen. 
Daarmee wordt echter voorbijgegaan aan de 
vraag met welke keuze het beste resultaat voor 
gezondheid en natuur geboekt kan worden.

NIET ZONDER MEER TOEPASSEN VAN HET 
VOORZORGSBEGINSEL
Een wijziging in het provinciale milieubeleid is dat 
potentieel zeer zorgwekkende stoffen (pZZS) op basis 
van het voorzorgsbeginsel grotendeels gelijk behandeld 
gaan worden als zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). 
Daarbij bekijkt de provincie van geval tot geval of toe-
passing van het voorzorgsbeginsel wenselijk is. Dat is 
om verschillende redenen niet eenvoudig. Allereerst 
omdat de industrie niet stil staat. Elke 1,4 seconde 
wordt een nieuwe chemische stof geregistreerd.6 Die 
snelheid is hoger dan het tempo waarin de gevaarlijke 
eigenschappen van de stoffen vastgesteld kunnen 
worden. Daar komt bij dat provincie en gemeenten 
vaak onvoldoende zicht hebben op waar de grootste 
risicobronnen en uitstoot van (p)ZZS zich bevinden. 
Meer kennis en inzicht is nodig om dit in beeld te 
brengen. Tot slot is het toepassen van het voorzorgs-
beginsel bij pZZS altijd een evenwichtsoefening onder 
onzekere omstandigheden. Het is immers niet weten-
schappelijk bewezen dat de stof schadelijk is. Het is 
noodzakelijk verschillende belangen af te wegen, nu 
en in de toekomst. Daarbij spelen afwegingen, zoals: is 
het gevaar ernstig genoeg? In hoeverre is er sprake van 
wetenschappelijke onzekerheid? In hoeverre zijn de 
risico’s (on)omkeerbaar? En welke maatregelen staan in 
verhouding tot het voorkomen van potentiële schade? 
Dergelijke beslissingen moeten zorgvuldig worden 
genomen, omdat ze verstrekkende gevolgen kunnen 
hebben voor enerzijds de producent van de stof en 
anderzijds de potentiële slachtoffers van de daarmee 
samenhangende risico’s, zoals de Brabanders en de 
natuur. Zolang niet wetenschappelijk is bewezen dát de 
stof schadelijk is, biedt het waakzaamheidsprincipe ruimte 
om te experimenteren. Mogelijke risico’s worden dan 
vroeg gesignaleerd. Dit vraagt om goede monitoring   
en afspraken met betrokken partijen. 
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4. STUUR MET MAATWERK 
VIA OMGEVINGSBELEID OP 
‘STEEDS BETER’

Zoals hierboven vermeld, zijn met normen 
stevige stappen gezet naar ‘steeds beter’. 
Normen zijn veelal een goede houvast om 
schade aan het milieu te voorkomen én om 
qua emissies steeds te verbeteren. Wanneer 
normen (nog) niet tot gewenste resultaten 
leiden, is gebiedsgericht maatwerk nodig. 
Milieukwaliteit verschilt immers per gebied. 
Denk aan cumulatieve effecten die gezond-
heidsrisico’s opleveren of verschillen in kwets-
baarheid voor milieu-emissies per natuurtype. 
De Brabantse Omgevingsverordening biedt 
hierin lokale afwegingsruimte voor maatwerk.

Van ‘level playing field’ naar ‘equal 
concern and respect’
Met gebiedsgericht maatwerk kan een 
bedrijf in regio X met strengere regels 
te maken krijgen dan een gelijkwaardig 
bedrijf in regio Y. Een verschuiving is 
mogelijk van het economisch gedreven 
beginsel van ‘level playing field’ naar het 
normatief gedreven beginsel van ‘equal 
concern and respect’ (Borgers, 2022). 
Een argument van bedrijven is vaak 
dat ze vertrekken als er elders minder 
milieueisen worden gesteld. Het is 
de vraag of dat ook echt gebeurt. De 
kosten-batenanalyse pakt vaak positief 
uit voor blijven en er zijn uiteraard ook 
bedrijven die mee willen investeren in 
‘steeds beter’. Het gesprek hierover 
aangaan met elkaar is onontbeerlijk.
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4.1. MAATWERKAFSPRAKEN VIA GEBIEDSARRANGEMENTEN

Veel gebieden voldoen aan sectorale wettelijke 
normen, maar door cumulatie en piekbelasting is de 
feitelijke bescherming van gezondheid en natuur 
verre van optimaal. Voor stappen in ‘steeds beter’ is 
maatwerk nodig. Milieuambities krijgen dan een plek 
in gebiedsarrangementen. Daarin trekken het Rijk, 
provincie, gemeenten en waterschappen samen op en 
stemmen ze bevoegdheden op elkaar af. In gebieds-
arrangementen kan de provincie stappen zetten door 
haar milieuambities en streefwaarden te vertalen naar 
harde afspraken. Participatie en interactie – ook met 
inwoners – zijn daarbij belangrijke pijlers. Het zorgt 
voor meer draagvlak, betere besluiten en tijdwinst 
als daarmee bezwaren kunnen worden voorkomen. 
Kanttekeningen zijn dat het meer werk kost dan het 
volgen van de regels, de processen vaak langer duren 
en dat niet op voorhand te zeggen is dat het de 
gewenste resultaten oplevert.

‘De provincie heeft een cruciale middenpositie 
in het formuleren van samenwerkingsafspraken 
en handelingsperspectieven.’

De werkwijze via gebiedsarrangementen is een nieuwe 
aanpak waarbij niet altijd geleund wordt op bestaande 
regels. De effectiviteit voor een gezondere en veiligere 
leefomgeving staat of valt dan met het maken van 
goede afspraken. Dit vraagt van de provincie inzet om 
samen met gemeenten, omgevingsdiensten, water-
schappen, het Rijk en bedrijven te ondervinden hoe 
dat op een goede manier vorm te geven. Onderdeel 
van gebiedsarrangementen is daarom ook het ontwik-
kelen van een lerende aanpak. Het zichtbaar maken van 
voorbeelden ter inspiratie, kennisopbouw en monitoring 
zijn hierin relevant. 

Het Rijnlands Gebiedsarrangement
Vlakbij natuurgebied Kampina en het dorp 
Lennisheuvel (gemeente Boxtel) komt bedrijven-
terrein GreenTech Park Brabant. Hoe combineer 
je als gemeente opgaven op het gebied van 
natuurbescherming, energie, milieu, klimaat 
en mobiliteit? En hoe zorg je voor draagvlak bij 
omwonenden en de beoogde gebruikers van 
het terrein? De gemeente Boxtel koos voor een 
Rijnlands Gebiedsarrangement: het opzetten van 
samenwerking tussen overheid, marktpartijen en 
inwoners, waarbij integrale belangenafweging en 
een evenwichtige toedeling van functies doelen 
zijn. De gemeente Boxtel is één van de eerste 
gemeenten met deze aanpak.

Voordat het plan er lag, ging een onafhankelijke 
partij in overleg met iedereen. Deelnemers gaven 
aan wat zij belangrijk vonden en keken samen 
naar alle opgaven in het gebied. Het omgevingsplan 
werd niet strikt opgesteld en bood enige flexibi-
liteit. Flexibele beleidsregels werden opgesteld 
om ruimte voor maatwerk voor bedrijven te 
bieden. De uitwerking van bijvoorbeeld vol-
doende waterberging is niet dichtgetimmerd.

De ontwikkeling van GreenTech Park Brabant is 
vertraagd door onder meer de stikstofdiscussie 
en de coronacrisis. Ondanks dat het traject een 
lange looptijd heeft, is er met de opgedane erva-
ringen vertrouwen in een mooi resultaat.

4.2. AAN DE SLAG IN HOTSPOTLOCATIES

Zeker gezien de beperkte uitvoeringscapaciteit bij 
omgevingsdiensten en gemeenten, is het prioriteren 
van gebieden waar een urgentie is voor het oplossen 
van milieuproblemen van belang. De eerder in beeld 
gebrachte hotspotlocaties in de ‘Verkenning hotspots 
milieudrukfactoren Noord-Brabant’ bieden daarvoor 
een handreiking. Deze verkenning bracht in beeld dat 
in Brabant de stedelijke agglomeraties Eindhoven, 

Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Breda hotspots zijn voor 
geluid en luchtkwaliteit. Dit komt voornamelijk door de 
aanwezigheid van industrie en drukke wegen. Hotspots 
voor geur en fijnstof liggen vooral in Oost-Brabant, 
waar landbouw een belangrijke bron voor is. Van belang 
is te blijven monitoren of er niet elders nieuwe hotspots 
ontstaan, óók door zeer zorgwekkende stoffen, en daar 
adequaat op in te spelen. 
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5. BLIJF IN VERBINDING MET 
STAKEHOLDERS

5.1. CREËER EIGENAARSCHAP BIJ STAKEHOLDERS 

De provincie zet met het benoemen van 
milieuambities en streefwaarden een dui-
delijk perspectief neer. Voor het behalen 
van de milieuambities is de provincie sterk 
afhankelijk van andere partijen, zoals het 
Rijk, gemeenten en bedrijven. Het plan MER 
concludeert dat de ambities van verschillende 
milieuthema’s in de toekomst slechts in 
beperkte mate zullen worden gehaald, omdat 
de wettelijke taken van de provincie relatief 
klein zijn. Zeker bij het behalen van de streef-
waarden waar de provincie niet hard op kan 
sturen – zoals het streven naar de onlangs aan-
gescherpte WHO-richtlijn voor luchtkwaliteit 
– is het betrekken van stakeholders en het 
creëren van mede-eigenaarschap belangrijk. 
Wat is het perspectief voor stakeholders als 
gemeenten, waterschappen en bedrijven? In 
hoeverre wordt het ambitieniveau gedeeld? 
Wat levert het ze op? En wat heeft de pro-
vincie van partijen nodig om haar ambities te 
bereiken? Het gesprek daartoe organiseren 

en het betrekken van kennis en expertise van 
de stakeholders is cruciaal om het eigenaar-
schap niet alleen bij de provincie te houden. 
Dat vraagt ook om loslaten en ruimte bieden 
aan stakeholders om bij te dragen aan oplos-
singen die het behalen van de milieudoelen 
dichterbij brengt. Denk daarbij ook aan 
afstemming tussen samenwerkende overhe-
den en het beïnvloeden of stimuleren van het 
ondernemen van actie door bedrijven. 

‘Maak bedrijven bondgenoot en 
werk samen aan de verbetering van 
het milieu.’

05

22



5.2. BLIJF IN GESPREK MET INWONERS

7  Dit wordt bevestigd door het onderzoek naar Gezondheidseffecten van windturbinegeluid van het RIVM (2021), wat aan-
toont dat omwonenden minder hinder ervaren als ze betrokken zijn bij de plaatsing van windmolens.

De steeds intensievere benutte ruimte leidt tot meer 
overlast. Eerder constateerden we dat de tolerantie 
voor overlast door bijvoorbeeld lucht, geur en geluid 
is afgenomen. Het (vroeg) informeren en structureel 
betrekken van omwonenden bij ontwikkelingen en 
het serieus nemen van klachten, is onmisbaar voor 
vertrouwen bij inwoners. Hoewel weerstand niet te 
voorkomen is, kunnen we er wel lessen uit trekken. 
Koers bepalen en duidelijkheid bieden, in gesprek 
over oplossingsrichtingen, aandacht voor zorgen en 
emoties: het is gemakkelijk gezegd en toch nodig. 
Het in samenwerking met gemeenten betrekken 
van omwonenden en daartoe een helder proces 
organiseren is cruciaal. Het gezamenlijk zoeken naar 
oplossingen voor milieuvraagstukken vraagt daarbij om 
nieuwe werkwijzen en vaardigheden die aansluiten bij 
de belevingswereld van inwoners. Communicatie gaat 
dan niet alleen over milieubeleid en techniek, maar ook 
over gezondheid(sbeleving). Dat is voor veel inwoners 
een belangrijke drijfveer en daarin hebben ze graag zelf 
regie. Oplossingen liggen dan veel meer in aandacht 
voor zorgen en emoties, de balans vinden tussen 
ruimte voor eigen inbreng en duidelijkheid, en lusten 
en lasten.7 De casus Eindhoven Airport is een treffend 
voorbeeld van een participatietraject dat heeft geleid 
tot concrete afspraken. Tegelijkertijd laat het zien 
dat vertrouwen van inwoners een voortdurend aan-
dachtspunt is, waarvan ook rekenschap moet worden 
gegeven bij provinciale besluitvorming en de communi-
catie hierover. 

Casus Eindhoven Airport
De milieubelasting die omwonenden van 
Eindhoven Airport ondervinden, met name lucht-
kwaliteit en geluidshinder, gaat niet samen met 
de economische belangen voor de (Brainport) 
regio. Op verzoek van omwonenden kwam er 
een participatietraject op gang om gezamenlijk 
te zoeken naar win-win-situaties en gebieds-
gerichte duurzame oplossingen. Begin 2019 kon-
digde Eindhoven Airport aan een nieuwe weg in 
te slaan voor de toekomst. Het sturen op kwali-
teit van de leefomgeving staat daarbij centraal. De 
luchthaven zet in op verbetering van de kwaliteit 
door innovaties te stimuleren, zoals een stillere 
vloot en duurzame brandstoffen. 

Vanuit inwonersperspectief constateert 
Belangenbehartiging Omwonenden Welschap 
echter dat er onzekerheden over de kwaliteit 
van de leefomgeving en gezondheidseffecten 
blijven bestaan. Ter illustratie: de provincie ver-
strekte onlangs een lening van € 55 miljoen voor 
het uitbreiden en verbeteren van de terminal 
van de luchthaven. Welke consequenties heeft 
het uitbreiden van de terminal op het aantal vlieg-
bewegingen, de geluidshinder en de luchtkwaliteit? 
Past deze uitbreiding bij de nieuwe toekomstvisie? 
Dit zijn vragen die inwoners stellen, ondanks dat er 
harde afspraken zijn dat de grotere terminal niet 
mag leiden tot een groei van het aantal vluchten 
en reizigers.

Deze onzekerheid doet wat met omwonenden. 
Wie omwonenden vraagt wat het meeste effect 
heeft op de beleving van hun gezondheid, krijgt 
te horen hoe belangrijk communicatie is. Het 
gaat dan over de manier waarop gecommuni-
ceerd wordt over vliegroutes, de mogelijke uit-
breiding van het vliegveld en de rekenmodellen 
en meet resultaten van blootstellingsonder-
zoeken. Communicatie en participatie blijken 
sleutelwoorden voor succes voor draagvlak bij 
inwoners.
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5.3. BENUT DE BETROKKENHEID VAN INWONERS VIA CITIZEN SCIENCE

De grote betrokkenheid van inwoners bij hun leef-
omgeving is uiteraard positief. We zien dat steeds 
meer inwoners zelf aan de slag gaan met het meten van 
data. Inwoners doen bijvoorbeeld zelf met ‘sensoren’ 
metingen aan de luchtkwaliteit of geluid. Deze vorm 
van citizen science biedt een kans voor de provincie 
om met behulp van inwoners data te meten, zoals 
gebeurt bij het meetnetwerk in Zuidoost-Brabant waar 
de provincie in participeert. Ook hierin zijn afspraken 
en kaders relevant. Van belang is dat de overheid zelf 
zorgt voor gevalideerde meetapparatuur en processen 
die zorgen voor betrouwbare en nauwkeurige resulta-
ten. Dit voorkomt dat burgers bij metingen betrokken 
worden en dat er achteraf discussies zijn over de wijze 
van meten van data.

Citizen science: Meetnetwerk 
Zuidoost-Brabant
De provincie participeert in het burgerinitiatief 
voor een regionaal meetnet in Zuidoost-Brabant. 
De ontwikkeling en plaatsing van meetsensoren 
vindt plaats via het RIVM, waardoor inwoners 
‘realtime’ stikstofdioxide, fijnstof en ozon meten. 
Discussies over modelberekeningen zijn voorbij 
en er ontstaat ruimte voor het gesprek over fei-
telijke data, wat dat voor de omgeving betekent 
en hoe daarin tot oplossingen te komen. Het 
kan ook bijdragen aan de acceptatie van hoog 
belaste situaties. Deze vorm van ‘citizen science’ 
biedt kansen in hoog belaste regio’s van Brabant, 
zoals op hotspotlocaties in steden, bij vliegvelden 
of bij intensieve veehouderij.
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6. VERBETER DE 
EFFECTIVITEIT VAN DE 
MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

8 In onze recente MER-adviezen, zoals het MER voor het beleidskader Landbouw & Voedsel, vroegen wij 
hier al aandacht voor.

De provincie Noord-Brabant wil bezien hoe 
het instrument milieueffectrapportage 
(MER) op een effectievere manier ingezet 
kan worden (Beleidskader Milieu 2030, p. 71). 
Het instrument MER draagt bij aan de onder-
bouwing van besluiten door milieueffecten in 
beeld te brengen en is daarmee waardevol. 
Tegelijkertijd heeft het MER ook beperkin-
gen. De complexiteit en het technocratische 
karakter maakt dat het MER minder toegan-
kelijk is voor inspraak. Het instrument sluit 
niet aan op de leefwereld van de inwoner 
en houdt in mindere mate rekening met de 
beleving van inwoners en gezondheidsaspec-
ten. Tevens is het MER niet afdoende voor 
een integrale afweging: sociale en economi-
sche aspecten zijn vaak geen expliciet onder-

deel van beoordeling en het gaat vooral over 
omgevingseffecten. Effecten voor ‘elders’, 
bijvoorbeeld internationaal, worden daarbij 
niet meegenomen. Ook zijn er vraagtekens 
over de effectiviteit van de toepassing van 
het instrument bij abstracte onvoldoende 
concrete voorgenomen beleidskaders. 
Gezien de beperkingen roepen we op tot 
een andere invulling van het MER en om te 
experimenteren met andere instrumenten 
die effecten van projecten en beleid in beeld 
brengen, zoals een maatschappelijke kosten- 
batenanalyse of true cost accounting.8  Wij 
voorzien een lerende en experimenterende 
aanpak met betrekking tot de beperkingen 
die we signaleren om de effectiviteit van het 
instrument te verbeteren. 
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TOT SLOT
De provincie toont lef door in het milieubeleid op ver-
schillende onderdelen – zoals luchtkwaliteit – te kiezen 
voor strengere streefwaarden dan het wettelijk minimum. 
De provincie heeft immers weinig bevoegdheid in het 
strenger maken van normen. In het bereiken van de 
milieudoelen is de provincie daarom sterk afhankelijk 
van andere partijen. Juist daarom is bestuurlijke inzet 
en commitment om via gebiedsaanpakken de streef-
waarden dichterbij te brengen cruciaal. De kracht van 
de provincie in het verbeteren van de kwaliteit van de 
leefomgeving ligt in het bij elkaar brengen van de 
belangen en regelgeving – ook de eigen regel geving op 
het gebied van leefomgeving – en daarbij ook gebruik 
te maken van de uitvoeringskracht, netwerken, kennis, 
gezag en geld. Het is bij uitstek de rol van de provincie 
om de harde elementen – zoals wettelijke minimum-
normen – en de zachte elementen  – zoals de streef-
waarden voor luchtkwaliteit en waarden die belangrijk 
zijn voor het leefklimaat – in het gebiedsgerichte 
proces te vertalen naar samenwerkingsafspraken en 
handelingsperspectieven. Deze inzet is nodig voor een 
effectief milieubeleid.
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