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Onderwerp: Toelichting Bodemvisie bij advies PCL 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
De provincie stelt vóór het einde van 2009 een Bodemvisie op. De Bodemvisie is een kaderstellend 
document voor het bodembeleid van de provincie. Gedeputeerde Staten zal zich hierover op 8 
december 2009 uitspreken. In het eerste kwartaal van 2010 zal de Bodemvisie aan Provinciale Staten 
ter besluitvorming voorgelegd worden.  
 
De PCL heeft in een vroegtijdig stadium van de beleidsontwikkeling de gelegenheid gekregen om een 
advies uit te brengen op een eerste concept van de Bodemvisie. Op deze manier kan het advies 
meegenomen worden in de uiteindelijke Bodemvisie.  
 
Aanleiding 
Op 1 oktober 2009 heeft de PCL aan u haar advies over het eerste concept van de Bodemvisie van de 
Provincie Utrecht: “De bodem biedt méér! Strategische visie op het bodembeleid van de Provincie 
Utrecht” ter informatie toegezonden en vraagt zij een reactie van u. Dit zal op 7 december 2009 op de 
agenda van de commissie RGW staan. Provinciale Staten hebben een concept van de Bodemvisie zelf 
nog niet ontvangen. Deze brief bevat om deze reden een korte toelichting op de Bodemvisie.  
 
Korte toelichting op de Bodemvisie 
Rijk en provincie zijn in de bestuursovereenkomst ILG overeengekomen dat de provincie eind 2009 
een Bodemvisie zal opstellen. De Bodemvisie komt tevens tegemoet aan afspraken in het Convenant 
bodemontwikkeling en spoedlocaties van 10 juli 2009.  
 
In de Bodemvisie verwoorden wij onze ambities voor de manier waarop wij wensen dat er met de 
bodem omgegaan wordt. Hierbij is het uitgangspunt een duurzaam bodemgebruik, dat gebaseerd is op 
een evenwicht tussen beschermen en benutten van de eigenschappen en kwaliteiten van de 
ondergrond. In de Bodemvisie beschouwen wij de bodem in de brede zin van het woord. Wij verstaan 
onder de bodem de ondergrond, zoals gebruikt in de ruimtelijke ordening, dit omvat de grond, het 
grondwater, de in de bodem aanwezige gassen en de aanwezige gebruiksfuncties.  
 
Wij hebben in een brede verkenning (zowel intern als extern) onderzocht waar wensen liggen in relatie 
tot de ondergrond en waar knelpunten worden ondervonden, die (nog) niet via de bestaande kaders 
worden ingevuld en waar de provincie een wettelijke- of beleidstaak heeft. De commissie RGW is 
tijdens dit proces ook betrokken door de afdeling Bodem en Water via een informatieve bijeenkomst 
op 11 mei over de achtergronden en het proces van de Bodemvisie.  
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Deze verkenning maakt duidelijk dat er tal van functies zijn die gebruik maken van de ondergrond, 
zoals landbouw, natuur, bebouwing en infrastructuur. Daarnaast doen veel ontwikkelingen in onze 
samenleving in toenemende mate een beroep op deze ondergrond. Om te komen tot een duurzaam 
bodemgebruik en in te spelen op deze ontwikkelingen formuleren wij ambities, die geredeneerd vanuit 
de kwaliteiten en eigenschappen van de bodem, bijdragen aan het maken van ruimtelijke keuzes of aan 
de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Deze ambities zullen vervolgens hun uitwerking krijgen in 
een gebiedsgerichte aanpak.   
 
Essentie / samenvatting: 
N.v.t. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
N.v.t. 
 
Financiële consequenties 
Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Gedeputeerde Staten zullen het advies van de PCL meenemen bij het opstellen van de Bodemvisie. 
Gelijktijdig met de behandeling van de Bodemvisie in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 8 
december 2009, zullen Gedeputeerde Staten een reactie op het advies formuleren. Bij het voorleggen 
van de Bodemvisie ter besluitvorming aan Provinciale Staten in het eerste kwartaal van 2010 zullen 
Gedeputeerde Staten ook haar reactie op het advies van de PCL meesturen.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Deze statenbrief is ter kennisname en dient als achtergrondinformatie bij de brief van de PCL van 1 
oktober 2009 met kenmerk 2009int249474. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


