Statenmededeling “Diverse
onderzoeksrapporten PMP en PWP”

Onderwerp

Diverse onderzoeksrapporten i.v.m. afronding planperiode Provinciaal
Milieuplan (PMP) en Provinciaal Waterplan (PWP)
Datum

12 mei 2015
Documentnummer

3800098

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
1. Het rapport “Eindmonitor Provinciaal Milieuplan 2012-2015”;
2. Het rapport “Eindrapportage Provinciaal Waterplan 2010-2015”;
3. Het rapport “Evaluatie uitvoering PMP/PWP provincie Noord-Brabant”;
4. Het rapport “Risicobeleving van Brabanders, november-december 2014”.
Aanleiding
Van zowel het Provinciaal Milieuplan (PMP) als het Provinciaal Waterplan
(PWP) moeten, ingevolge respectievelijk de Wet Milieubeheer en de Waterwet,
eind 2015 nieuwe plannen worden vastgesteld. In de Agenda van Brabant en
de middellange termijn agenda is de herziening van beide plannen
opgenomen. In de Statenmededeling (3647374) van 24 juni 2014 bent u
geïnformeerd over het besluit om één gezamenlijke visie op te stellen voor
zowel het milieu- als het waterbeleid (PMWP). Voor beide plannen heeft in
2012/2013 een tussentijdse evaluatie plaats gevonden. Nu is een
eindevaluatie uitgevoerd. Aanvullend is het proces van uitvoering met de
partners van zowel het PMP als het PWP geëvalueerd.
In 2010 is in het kader van beleving van externe veiligheid een onderzoek
onder burgers uitgevoerd en de nulsituatie vastgelegd. In 2014 is wederom
onderzoek gedaan naar Risicobeleving bij Brabantse burgers. Met dit
onderzoek geven we uitvoering aan een actie zoals opgenomen in het PMP.

Bevoegdheid
• Vaststellen evaluatierapportages: GS
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Datum

12 mei 2015

Kernboodschap

Documentnummer

1 Provinciaal Milieuplan 2012-2015:

3800098

Activiteit
Provinciaal Milieuplan 2012-2015 vastgesteld
Toestand van het Brabantse Milieu 2012 Nulmeting
Tussentijdse Evaluatie PMP
Eindmonitor Provinciaal Milieuplan 2012-2015

Tijdstip
20 januari 2012
17 april 2012
7 januari 2014
25 maart 2015

Eindmonitor
De activiteiten uit het PMP zijn te onderscheiden in activiteiten met betrekking tot acht milieuthema’s
(externe veiligheid, lucht, geur, geluid en trillingen, licht, bodem, afval en stortplaatsen) en activiteiten
binnen vier bestuurlijke accenten. Dit zijn gezondheid, emissiereductie in de veehouderij, vermindering
fosfaatdruk en monitoring.
De activiteiten voor de acht thema’s zijn vrijwel allemaal uitgevoerd zoals voorgenomen.
Binnen de bestuurlijke accenten zijn diverse deelprojecten uitgevoerd. Het accent gezondheid heeft
vorm gekregen in het meenemen van gezondheid in een aantal gebiedsopgaven. Het blijkt dat niet in
alle gebiedsopgaven gezondheid vanaf het begin wordt meegenomen i.v.m. andere prioriteiten.
De emissiereductie in de veehouderij is uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood.
Voor vermindering van de fosfaatdruk is een aantal projecten in uitvoering (vallend onder het
landelijke Deltaplan Agrarisch Waterbeheer). In een plan van aanpak “Brabant BEWUST” wordt een
Brabant brede aanpak uitgewerkt.
Het vierde bestuurlijk accent, monitoring, is (gedeeltelijk) uitgewerkt in deze eindmonitor.
Eindbeeld
Naast het bepalen van de voortgang op de thema’s uit het PMP zijn beleidsindicatoren voor deze
thema’s vastgesteld en gemonitord. De indicatoren zijn gericht op die onderdelen waarop de
provincie via haar beleid invloed kan uitoefenen. Het geeft vooral inzicht in de voortgang van de
uitvoering van het beleid. Er kan echter geen conclusie getrokken worden of er sprake is van
verbetering van de totale milieusituatie in Brabant. Daarvoor bestaan andere monitoringsystemen
zoals de Duurzaamheidsbalans.
Er is een stijging van de totaalscore voor de voortgang van de uitvoering van het PMP. Dit komt
vooral voor rekening van de verbetering van de luchtkwaliteit. Vooral het aantal overschrijdingen van
de normen voor fijn stof en stikstofoxiden langs wegen is sterk afgenomen. De emissie van ammoniak
laat ook een verbetering zien, maar ligt nog ver af van de doelstelling. Voor de overige thema’s zijn
de veranderingen ten opzichte van de tussentijdse evaluatie gering.
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Datum

12 mei 2015
Documentnummer

3800098

2 Eindmonitor Provinciaal Waterplan 2010-2015
Activiteit
Provinciaal Waterplan 2010-2015 vastgesteld
Beleidsevaluatie 2010 PWP 2010-2015 (1)
Beleidsevaluatie 2012 PWP 2010-2015 (2)
Eindmonitor Provinciaal Waterplan 2010-2015

Tijdstip
20 november 2009
18 februari 2011
april 2013
1 april 2015

Eindmonitor
Het PWP bevat het strategisch waterbeleid van de provincie Noord-Brabant voor de periode 20102015 met als belangrijke thema’s: Verbetering van de waterkwaliteit, inrichting van watersystemen,
omgaan met waterkwantiteit en gebruik van grondwatervoorraden.
In 2012 is de voortgang van de uitvoering tussentijds geëvalueerd, samen met een evaluatie ex art
217a en een uitgebreide toestandsbeschrijving van het watersysteem. Hierover is een
Statenmededeling vastgesteld (23 april 2013, stuk nr. 3383529).
Deze eindrapportage beoordeelt in hoeverre de voorgenomen acties zijn uitgevoerd en bijstelling van
het beleid noodzakelijk is. De belangrijkste conclusie is dat de voorgenomen acties zijn uitgevoerd en
de daarvoor beschikbare middelen zijn benut. Deze eindmonitor geeft geen aanleiding om de
beleidsdoelen in het PMWP te wijzigen.
Eindbeeld
Een goede toestand van het watersysteem (zowel kwaliteit als kwantiteit) is op verschillende terreinen
nog niet bereikt al hoewel er wel voorzichtige verbeteringen zichtbaar zijn. Er blijft ook na de
lopende planperiode nog een aanzienlijke opgave om de (op grond van de Kaderrichtlijn Water
vereiste) goede toestand van het watersysteem in 2027 te behalen.

3 Evaluatie uitvoering PMP/PWP provincie Noord-Brabant
Eindevaluatie
Het onderzoek richtte zich op de manier waarop de provincie de uitvoering van het PMP en PWP
heeft aangepakt. Hiertoe zijn interviews afgenomen bij de maatschappelijke partners en ook bij intern
betrokkenen.
Aanbevelingen
Hieronder volgen de belangrijkste aanbevelingen:
- zorg voor duidelijkheid over welke rol de provincie wil spelen bij de verschillende opgaven zowel inals extern;
- maak ruimte voor co-creatie op de gezamenlijke uitvoeringsstrategie;
- stroomlijn de interne processen zodat bij de uitvoering of toetsing geen verrassingen ontstaan;
- maak ruimte voor maatschappelijke initiatieven;
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- zet in op communicatie met de partners om verwachtingen helder te maken
over en weer;
-zorg voor maatwerk.

Datum

12 mei 2015
Documentnummer

3800098

4 Risicobeleving van Brabanders 2014
Activiteit

Tijdstip

Risicobeleving van Brabantse burgers
Risicobeleving van Brabanders

oktober 2010
december 2014

Het doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van de risicobeleving van Brabanders als het
gaat om gevaarlijke stoffen, geur, geluid en water. Hieronder volgen de belangrijkste conclusies:
-de meeste mensen voelen zich zelden of nooit onveilig door bedrijven die werken met gevaarlijke
stoffen of transportroutes van dergelijke stoffen;
-mensen ervaren de meeste geluidshinder door wegverkeer, daarna komt overlast van vliegtuigen
gevolgd door geluidsoverlast van treinen;
-mensen geven aan de meeste geurhinder te ondervinden van het wegverkeer, gevolgd door
geuroverlast door veehouderij en vervolgens van bedrijven;
-de meerderheid van de respondenten voelt zich zelden of nooit onveilig door verdrinkings-,
besmettings- of overstromingsgevaar van water.
Logischerwijs hebben de mensen in de nabijheid van een veroorzaker vaker last dan mensen die op
afstand hiervan wonen. De methoden die in het onderzoek uit 2010 en het onderzoek in 2014 zijn
gebruikt, komen niet met elkaar overeen. Een vergelijking van de twee onderzoeken is dan ook niet
mogelijk.
Consequenties

1.Momenteel wordt gewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe Provinciale Milieu- en Waterplan
(PMWP). De aanbevelingen en conclusies die voortkomen uit deze onderzoeken worden waar
mogelijk hierin meegenomen.
Proces
Het proces om te komen tot het nieuwe PMWP wordt zoveel mogelijk samen met de maatschappelijke
partners doorlopen (Brabantse Waterdag, dialoogtafels, Dag van de vitale Bodem, ambtelijke en
bestuurlijke bijeenkomsten). Daarnaast werken we samen met de partners aan de Uitvoeringsagenda
PMWP. Zo wordt helder wat onze majeure opgaves zijn voor de komende periode, wat men hierin
kan verwachten van de provincie en wat de provincie van haar partners verwacht.
Inhoud
In het nieuwe PMWP krijgen de belangrijke maatschappelijke opgaven voor de komende jaren een
plek. De resultaten die voortkomen uit de onderzoeken worden verwerkt in het
PMWP, zoals o.a.
het vermindering van de ammoniakuitstoot;
het werken aan een goede toestand van het watersysteem;
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-

het meenemen van gezondheid in gebiedsopgaven.

Datum

12 mei 2015
Documentnummer

Europese en internationale zaken
n.v.t.

3800098

Communicatie
n.v.t.
Vervolg
Planning
Activiteit
Start herziening PMP en PWP

jan 14

Statenmededeling samenvoeging PMWP

jun 14

Startnotitie PMWP vastgesteld

okt 14

Eindmonitor PMP en PWP

apr 15

Bespreking en vrijgave voor inspraak PMWP

jun 15

Inspraakperiode PMWP

jun-jul 15

Bespreking definitieve PMWP in GS

okt 15

Vaststelling PMWP in PS

nov 15

Bijlagen
1. Rapport “Eindmonitor Provinciaal Milieuplan 2012-2015”;
2. Rapport “Eindrapportage Provinciaal Waterplan 2010-2015”;
3. Rapport “Evaluatie uitvoering PMP/PWP provincie Noord-Brabant”;
4. Rapport “Risicobeleving van Brabanders, november-december 2014”.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger

Auteur: P. Struijk, pstruijk@brabant.nl, (06) 1830 33 35
Cluster Natuur en Milieu
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