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Geachte Commissieleden, 

 

Komende maandag 8 maart staat in de Commissievergadering van RGW het definitieve concept van 

de Bodemvisie op de agenda. Als Natuur en Milieufederatie Utrecht zijn wij blij met deze visie. Het is 

in onze ogen een goede zaak dat de Bodemvisie zich duidelijk uitspreekt over het belang om 

duurzaam bodemgebruik te baseren op een evenwicht tussen beschermen en benutten van de bodem 

(People - Planet - Profit). Wij zien ook duidelijk de meerwaarde dat de provincie de rol op zich heeft 

genomen alle relevante bodemaspecten bij elkaar te brengen in een overkoepelende visie, die 

vervolgens als basis dient voor de doorvertaling naar beleid en regelgeving. 

 

De NMU ziet geen aanleiding komende maandag in te komen spreken over de Bodemvisie. Wel 

willen wij graag via deze notitie aandacht vragen voor enkele verbeterpunten. Wij vragen u deze te 

betrekken in de discussie: 

1. belang van de zichtbare en onzichtbare bodem: Door de focus in 2.3 op de menselijke 

gebruiksfuncties wordt een eenzijdig beeld geschetst van de relaties tussen functies, bodem en 

opgaven. Figuur 2.4 brengt maar een beperkt deel van het gebruik in beeld, waardoor de 

natuurfuncties ruimtelijk zijn teruggebracht tot de Utrechtse Heuvelrug. De natte natuurwaarden 

krijgen daardoor geen aandacht. Zo missen wij in de figuur de natuurrijke kwelwaterzones langs 

de flanken, die toch in Utrecht erg kenmerkend zijn. Ook het plassengebied met de wegzijging 

naar de diepe polders en de toenemende zoute kwel (polder Groot-Mijdrecht) ontbreken. 

2. bodemdaling veenweidegebied (3.6): Wij vinden het terecht dat het veenweidegebied vanwege 

de bodemdaling en de complexe factoren die daarin meespelen extra aandacht krijgt. Het is dan 

jammer dat die onderliggende factoren niet helder op een rijtje gezet worden. Wij denken dat 

het voor een goed begrip en daarmee ook voor het zoeken naar oplossingen helpt als de 

bodemdaling wordt behandeld door zowel de meer lokaal gestuurde processen klink - oxidatie - 

krimp - zetting te benoemen als ook de grootschaliger tektonische en isostatische processen. 

3. bodemenergie: Een belangrijk thema vinden wij ook de ontwikkelingen rond bodemenergie. 

Het belang om duurzame alternatieven voor de fossiele brandstoffen te vinden staat voor ons 

buiten kijf. Bodemenergie is in onze ogen een aantrekkelijk alternatief, maar wij vinden wel dat 

hierbij grote zorgvuldigheid geboden is. Op dit punt vinden wij de Bodemvisie erg vaag. Wij 

vragen de provincie duidelijker te omschrijven hoe zij de risico’s van bodem- en 

grondwaterverontreiniging of andere ongewenste bodemeffecten wil voorkomen. Het in de 

Bodemvisie aangekondigde onderzoek naar de mogelijkheden van KWO in diepere grondlagen, 

dient in onze ogen daarom zeker ook te gaan over de risico’s en beheersbaarheid van dergelijke 

toepassingen. Een ander punt dat nog onvoldoende aandacht heeft gekregen is de manier 

waarop de provincie omgaat met de veelheid aan aanvragen. 

4. 3D-bestemmingsplan: In tabel 4.1 wordt gesproken over het 3D-bestemmingsplan als mogelijk 

instrument van de gemeente. De provincie ziet voor zichzelf vooral een wat vrijblijvende 

bijdrage aan gemeenten die een 3D-plan gaan maken. Wij missen hierin een actieve rol van de 

provincie. Wat wordt hierover bijvoorbeeld via de Structuurvisie en via de Milieuverordening 

geregeld? Wanneer besluit de provincie of een Inpassingsplan zinvol is en op grond waarvan? 

Of probeert de provincie eerst gemeenten mee te krijgen via het Provinciaal 

Uitvoeringsprogramma Convenant? Ook in de tekst mag de provincie wat ons betreft wel wat 

stelliger zijn door te stellen dat een 3D-bestemmingsplan wenselijk is en dat de provincie dat 

actief zal bevorderen. 



5. uiteindelijk belang Grondwatervisie: het uiteindelijke belang hangt echter af van de 

doorwerking in de juridisch bindende strategische plannen en de uitvoering die er in de praktijk 

aan wordt gegeven. Dit geldt zeker voor het veenweidegebied, de ontwikkelingen rond 

bodemenergie en het inspelen op klimaatveranderingen. Wij vragen u als statenlid alert te 

blijven dat de duurzame ambities van de Bodemvisie op een effectieve wijze doorvoering 

krijgen.  

 

Wij hopen u met deze notitie van dienst te zijn voor de discussie op 8 maart. Voor een nadere 

toelichting kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Harmke van Dam 

Natuur en Milieufederatie Utrecht 

tel 030 - 2567358 / 2544457 

h.van.dam@nmu.nl 


