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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding en kader 

Wij hebben onze bodem- en waterambities vastgelegd in de Bodemvisie 
(2010), het provinciale Waterplan (2010) en het Grondwaterplan (2008). 
In 2010 hebben wij een Bodemagenda opgesteld die uitwerking geeft aan de 
provinciale bodemambities. Daarnaast geven wij uitwerking aan verschillende 
(grond)waterthema’s. Provinciale Staten (Commissie Ruimte, Groen en 
Water) hebben, bij de behandeling van de bodemagenda in 2010, het verzoek 
gedaan om zowel over de uitwerking van de bodemambities als over de 
uitwerking van de water- en grondwaterambities integraal geïnformeerd te 
worden. Met de voorliggende bodem- en wateragenda geven wij invulling aan 
dit verzoek.  
 
De agenda geeft een actueel beeld van onze provinciale inspanningen op het 
gebied van bodem en water met een blik op 2012. De uitvoering van onze 
beleidsambities zien wij in het licht van onze provinciale opgave. Deze 
opgave komt voort uit het bovenlokale schaalniveau waarop de bodem- en 
waterproblematiek zich manifesteert. Daarbij voldoet de provincie aan haar 
wettelijke taken en levert een bijdrage aan de Europese verplichtingen. Zij 
geeft hieraan mede richting via de Provinciale ruimtelijke structuurvisie (PRS) 
en – op basis van haar kennis over het bodem- en watersysteem – in integrale 
gebiedsprocessen. De agenda houdt rekening met actuele landelijke 
ontwikkelingen, zowel in bestuurlijk Nederland als op de diverse beleidster-
reinen. Ook legt de agenda een directe relatie met de vijf kerntaken uit het 
Coalitieakkoord 2011-2015 en de ambities van Utrecht 2040. 
 
Een duurzaam gebruik van onze ondergrond is gebaseerd op het evenwicht 
tussen beschermen en benutten van bodem en water. Dit raakt het evenwicht 
tussen ons sociaal-cultureel, ecologisch en economisch kapitaal (People, 
Planet, Profit). In de uitwerking van ons provinciale bodem- en waterbeleid 
gaat de aandacht dan ook uit naar de eigenschappen en kwaliteiten van het 
bodem- en watersysteem (Planet), naar de functies die bodem en water op 
basis daarvan vervullen (Profit) en naar de waarde die  

 
 
 
 
 
bodem en water hebben voor het maatschappelijk leven (People). Door te 
kiezen voor een integrale benadering van al deze aspecten willen wij een 
duurzaam gebruik van ons bodem- en watersysteem bevorderen. 

1.2 Doel 

Met de bodem- en wateragenda informeren wij Provinciale Staten over  
onze inspanningen die moeten bijdragen aan een robuust en duurzaam 
bodem- en watersysteem als drager voor tal van (ruimtelijke) functies. Zij legt 
een relatie met andere (ruimtelijke) beleidsdoelen en producten waarbij de 
nadruk ligt op de in het coalitieakkoord benoemde kerntaken. Zij schetst de 
thema´s en opgaven van ons bodem- en waterbeleid en geeft inzicht in 
komende ontwikkelingen en voorgenomen activiteiten. De bodem- en water-
agenda levert input voor de op te stellen Kadernotitie als uitwerking van het 
coalitie-akkoord voor de onderdelen bodem, water en milieu, en is de basis 
van de afdelingsbegroting BEW. 

1.3 Leeswijzer 

Voor een goed begrip van de bodem- en wateragenda geven wij allereerst een 
beschrijving van de actuele bestuurlijke en beleidmatige context, die van 
belang is voor de uitvoering van ons bodem- en waterbeleid. Hiermee 
plaatsen we de uitvoering van ons beleid in de juiste context. Daarna staan 
we stil bij de provinciale rol en taken in het bodem-en waterbeleid. 
 
Vervolgens wordt in zogenaamde thema-factsheets aangegeven welke opgave 
wij hebben en hoe wij hier invulling aan geven. In de factsheets geven wij aan 
welke activiteiten wij in 2012 gaan uitvoeren. In de opgave op het gebied van 
het waterbeleid is de voortgangsrapportage die samen met de waterschappen 
is opgesteld (inclusief de daarin opgenomen stoplichten), als uitgangspunt 
gebruikt. Op het gebied van het bodembeleid geeft bijlage 1 bij deze agenda 
een weergave van de stand van zaken van het convenant Bodem (zie ook 
themafactsheet 3). 
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2. Context van ons bodem- en waterbeleid 
 
Utrecht is een aantrekkelijke provincie en Rijk aan verschillende bodem- en 
watersystemen. De centrale ligging van Utrecht op de grens van hoog en 
laag, van droog naar nat betekent een aantrekkelijk vestigingsklimaat. 
Doordat het economische- en huisvestingsklimaat erg in trek is, wordt onze 
provincie steeds drukker en intensiever gebruikt, wat tot gevolg heeft dat er 
een groter beslag wordt gelegd op ons bodem- en watersysteem. Om te 
komen tot duurzame groei is het vinden van een balans tussen de draag-
kracht van het bodem- en watersysteem en de gewenst functies noodzakelijk. 
Bij de uitwerking van ons bodem- en waterbeleid hebben wij voortdurend 
aandacht voor de meerwaarde die een duurzaam gebruik van bodem en 
water heeft voor onze kerntaken en opgaven. Daarbij is een goed zicht op de 
maatschappelijke en bestuurlijke context van belang. Onderstaand geven wij 
een overzicht van de relevante bestuurlijke, wettelijke en ruimtelijke context. 

2.1 Bestuurlijke context 

In 2009 is door de Rijksoverheid, IPO en VNG het Convenant bodemont-
wikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties gesloten. Het convenant wil een 
transitie bewerkstelligen van bodem(sanering)beleid naar beleid voor de 
ondergrondse ruimte en integratie van het bodembeleid in een gebieds-
gerichte aanpak. Daarbij wordt niet voorbijgegaan aan de erfenis uit het 
verleden: de spoedlocaties met onaanvaardbare risico’s voor mens en milieu 
moeten voor 2015 aangepakt worden. 
 
Naast de veranderingen in het bodembeleid zijn er ook afspraken gemaakt 
over een doelmatig waterbeheer. Het Bestuursakkoord Water is op 23 mei 2011 
ondertekend door Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en Vewin. In 
het akkoord zijn afspraken vastgelegd over te treffen maatregelen voor een 
doelmatiger waterbeheer. Uitgangspunt is dat er maximaal twee 
bestuurslagen bij een wateronderwerp betrokken zijn. Doel is te komen tot 
heldere verantwoordelijkheden, minder bestuurlijke drukte, minder plannen, 
schaalvergroting, eenvoudiger toezicht en daarmee lagere kosten. 

 

 
 
Het Bestuursakkoord Water heeft ook gevolgen voor de taken van de provincie. 
In het bestuursakkoord is vastgelegd dat o.a. de normering regionale 
wateroverlast en regionale waterkeringen, het toezicht op de waterschappen 
en de goedkeuring van dijkverbeteringsplannen, bij de provincie worden 
belegd. Andere taken als o.a. goedkeuring waterbeheerprogramma’s van de 
waterschappen, beoordeling van de veiligheidstoetsing van primaire keringen 
en bestrijding van muskusratten zijn overgegaan naar andere overheden. 
Ook het provinciaal waterplan komt te vervallen. Het in 2010 vastgestelde 
principebesluit om het waterschap Vallei en Eem en waterschap Veluwe 
samen te laten gaan, betekent in 2012 een grote inspanning voor ons. 
 
Verder is in september 2011 een onderhandelingsakkoord bereikt tussen  
het Rijk en IPO over de decentralisatie van het natuurbeleid van Rijk naar 
provincies. Het gaat hierin ondermeer over het realiseren van de herijkte 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS), die kleiner in omvang wordt en in 2021 
moet zijn afgerond. Voor deze agenda raakt dit akkoord vooral aan de uit-
voering van de grondwaterafhankelijke Natura 2000-gebieden (verdroging) 
en uitvoering van die KRW-maatregelen. Over de hydrologische maatregelen 
daarover moeten nog nadere afspraken komen. 
 
Landelijke ontwikkelingen hebben hun doorwerking naar onze provincie. In 
ons coalitieakkoord stellen wij ons de vraag of voor het efficiënt en doelmatig 
uitvoeren van bepaalde bodem- en watertaken, de provincie de meest 
aangewezen partij is. Wij zetten ons bodem- en waterbeleid voort als ze 
bijdraagt aan de kwaliteit van de kerntaken op het fysieke domein, zoals 
waterveiligheid en waterkwaliteit voor de natuur. De overige niet-wettelijke 
taken op het gebied van bodem, water en milieu bouwen wij af. 
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2.2 Ontwikkelingen wet- en regelgeving 

In juni 2011 is de Deltawet unaniem door de Tweede Kamer aangenomen. 
Deze wet verankert het Deltaprogramma, –fonds en de rol van de Delta-
commissaris. Het Deltaprogramma is erop gericht ons land nu en in de 
toekomst tegen hoog water te beschermen en de zoetwatervoorziening op 
orde te houden, mede in het licht van de klimaatverandering. Vooral de 
deelprogramma’s Waterveiligheid, Zoetwater, Rivieren, IJsselmeergebied en 
Herstructurering en Nieuwbouw zijn voor Utrecht van belang. De 
deelprogramma´s moeten in 2015 tot een aantal Deltabeslissingen leiden. 
Deze beslissingen gaan met name over de normen van onze belangrijkste 
dijken en andere waterkeringen en de strategieën voor onze waterveiligheid, 
de beschikbaarheid en verdeling van zoetwater, het peil  
van het IJsselmeer en hoe bij het bouwen van buurten en wijken rekening 
gehouden kan worden met het water. Omdat deze beslissingen zeer bepa-
lend zijn voor de toekomst van het Utrechtse waterbeheer, zijn we samen 
met de inliggende waterschappen, zeer nauw betrokken bij de genoemde 
deelprogramma´s. 
 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt aan een fundamentele 
herziening van het omgevingsrecht. Doel is te komen tot één Omgevingswet 
waarin de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening, Waterwet, Wet 
milieubeheer (waarschijnlijk inclusief bodem) en de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht (Wabo) worden geïntegreerd. De nieuwe wet is ont-
wikkelingsgericht en integraal, met een betere aansluiting op Europese wet- 
en regelgeving en gaat uit van “decentraal, tenzij”. De nieuwe wet heeft 
waarschijnlijk ook consequenties voor provinciaal beleid en uitvoering voor 
onderdelen van de fysieke leefomgeving op het gebied van ruimte, groen, 
milieu, bodem en (grond)water. Het ministerie streeft er naar, dat het 
wetsvoorstel in het voorjaar van 2012 wordt ingediend bij de Tweede Kamer 
en in 2013 inwerkingtreedt. 
 
Nieuwe Europese beleidsontwikkelingen, zoals de bodemstrategie (evt. –
richtlijn), de klimaatagenda en innovaties zoals in het kader van het Climate-
KIC-programma hebben invloed op de bodem- en wateragenda.  

 

 
 
De provincie volgt kritisch deze ontwikkelingen en participeert waar dit 
kansen biedt. Bij duurzame economische en ruimtelijke ontwikkelingen en 
structuurversterking zal − waar dit kansen biedt − zo veel mogelijk gebruik 
worden gemaakt van Europese programma’s. Hierbij kan aan diverse 
onderwerpen worden gedacht (duurzame landbouw, gebiedsontwikkeling, 
kansen voor de ondergrond, maaivelddaling en klimaat). 

2.3 Ruimtelijke context 

De druk op het Utrechtse grondgebied is en blijft hoog. In de Provinciale 
Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) leggen wij onze ruimtelijke visie vast. De PRS 
wordt eind 2012 wordt vastgesteld. In de aanloop er naar toe heeft de 
provincie in 2010 de Kadernota Ruimte (KNR) opgesteld. Daarin is onder 
andere de ruimtelijke visie voor de Provincie Utrecht voor 2040 opgenomen. 
Naast de Structuurvisie wordt de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) 
opgesteld, welke wettelijk bepalend is voor andere overheden. In de PRS 
worden de uitkomsten van de herijking AVP en EHS ruimtelijk vastgelegd. De 
PRS legt functies voor gebieden vast. Door de wisselwerking tussen functies 
en de fysieke basis is een goed evenwicht tussen het bodem- en 
watersysteem en de te bedienen functies van belang. 
 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen hanteren wij de lagenbenadering waarin 
ruimtelijke ontwikkelingen ontworpen worden vanaf de basis; het bodem- en 
watersysteem. Gebruiksfuncties en het bodem- en watersysteem hebben over 
en weer invloed op elkaar. Ook kunnen ondergrondse gebruiksfuncties elkaar 
beïnvloeden. We vinden het belangrijk dat de potentie van de ondergrond 
optimaal en duurzaam wordt gebruikt bij toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen. Wij willen ervoor zorgen dat bovengrondse functiewensen 
niet belemmerd worden door de ondergrond en dat ondergrondse functies 
elkaar niet in de weg zitten. Dit is te realiseren door hierop te anticiperen bij 
ruimtelijke ontwikkelingen en dus de boven- en ondergrondse functies tijdig 
af te stemmen.  
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3. Provinciale rol en taken 
 
De bodem- en waterproblematiek manifesteert zich veelal op bovenlokaal 
schaalniveau. Ten aanzien van het waterbeheer heeft de provincie daarom 
een kaderstellende rol. De provincie geeft richting aan haar beleid via de 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS). Daarnaast brengt de provincie 
haar kennis van het bodem- en watersysteem in in integrale gebiedspro-
cessen. 
 
Verder is aan de provincie een aantal specifieke wettelijke taken toebedeeld, 
rondom bodemsanering, drinkwater, vaarwegbeheer, zwemwater, grondwater 
en de KRW.  
Naast het ruimtelijke instrumentarium, inclusief de watertoets, is de provin-
cie verantwoordelijk voor monitoring van het grondwater, inzetten van 
regelgeving, zoals de water- en milieuverordening en houdt toezicht op de 
waterschappen. 

4. Toelichting op de factsheets (met aansluitend de 10 factsheets) 

 
De factsheets behandelen tien relevante thema’s voor bodem en water. In de 
themasheets worden drie onderdelen onderscheiden. 
Elke sheet begint met een omschrijving van het thema, de context en de 
provinciale opgaven. 
 
Vervolgens staat de legitimering van de provinciale inzet in vier kolommen 
aangegeven: het legt schematisch de relatie met de kerntaken van dit college, 
de relevante beleidsplannen, het concrete maatschappelijke belang, de 
wettelijke grondslag en de specifieke provinciale rol die we op dit thema 
hebben. In een vijfde kolom wordt de relatie gelegd met andere thema-
factsheets en met de in hoofdstuk 2 genoemde algemene ontwikkelingen.  
 
Daaronder staan de activiteiten voor 2012 centraal. Deze activiteiten zijn 
geclusterd per subonderwerp. Omdat sommige activiteiten langer duren dan 
het komende jaar is een doorkijk gegeven naar de beoogde einddatum. 
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Thema 1: Waterveiligheid en Wateroverlast 
 

Overstroming en wateroverlast vormen een serieuze bedreiging voor de bevolking en economische 
waarden in de provincie Utrecht. Door klimaatverandering en toename van bebouwd oppervlak 
neemt de kans op overstromingen en wateroverlast toe. 
 
Opgave waterveiligheid 
Natuurlijk streven we naar het voorkomen van overstromingen. Omdat we de kans op volledige 
veiligheid niet kunnen garanderen, werken we met overstromingsrisico’s. We willen de Utrechtse 
bevolking een aanvaardbaar overstromingsrisico bieden tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. 
De huidige waterveiligheidsnormen voor de primaire keringen bij Neder-Rijn en Lek zijn niet meer 
toereikend vanwege de toegenomen bevolking en economische waarden in overstromingsgevoelige 
gebieden. In samenwerking met Rijk, waterschappen, gemeenten en anderen werkt de provincie 
hieraan.  Het nationale Deltaprogramma is richtinggevend in wat aanvaardbare risico’s en kosten 
zijn. De provincie stelt de veiligheidsnormen van regionale keringen vast. De waterbeheerders 
brengen het watersysteem op orde aan de hand van deze normen. De provincie ziet vervolgens weer 
toe op de naleving hiervan. 
 
Beperken van de gevolgen bij overstromingen 
Omdat er altijd een kans bestaat op een overstroming, zorgt de provincie er voor dat bij ruimtelijke 
ontwikkelingen rekening wordt gehouden met het waterveiligheidsbelang. Bij dreigende calamiteiten 
houdt de provincie toezicht op het handelen van de waterschappen. We zorgen ervoor dat we ade-
quaat voorbereid zijn op eventuele calamiteiten door het gebruik van (actuele) draaiboeken en 
jaarlijkse calamiteitenoefeningen. 
 
Opgave wateroverlast 
Hevige regen en stijgend oppervlaktewaterpeil kunnen leiden tot wateroverlast. Omdat de gevolgen 
bij wateroverlast per functie verschillend zijn, stelt de provincie overstromingsnormen per gebruiks-
functies vast. De economische schade bij het onderlopen van bijvoorbeeld een woonwijk is groter 
dan bij een overstroming van een weiland. Daarom zijn de normen voor de bebouwde omgeving 
strenger. De waterschappen zorgen dat het regionale watersysteem aan deze normen voldoet. Een 
van de oplossingen hierbij is het inrichten van waterbergingslocaties. 

 

Basis: 
Relatie kerntaak: 
Ruimtelijke ontwikkeling 
Economische ontwikkeling 
Afgeleid belang: natuur en landschap 

Beleidsplan 
Waterplan 

Maatschappelijk 
belang  
Veiligheid 
Ook: economische 
ontwikkeling 

Wettelijke grondslag 
Waterwet (regionale wateren) 
 
Provinciale rol 
Verankering in PRS/PRV 
Procesrol gebied, watertoets, toezicht 

Relatie met andere factsheet   
Watertekort (droogte) (FS02), Bestuurlijke organi-
satie waterbeheer (FS09) 
 
Relatie met alg. ontwikkeling 
Klimaat, deltaprogramma (waterveiligheid, rivieren, 
IJsselmeer), opstellen PRS 

Gevolgen dijkdoorbraak primaire keringen 
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Subonderwerp Activiteiten (met beoogd resultaat) in 2012 Einddatum (beoogd) 
Preventie van overstromingen 1. Inzet op hogere waterveiligheidsnormen voor de primaire keringen langs Neder-

Rijn/Lek , mede via Deltaprogramma: 
- Deltadeelprogramma’s Waterveiligheid en Rivieren: Nederrijn-Lekgebied (PU 

wordt hoogstwaarschijnlijk trekker voor regioproces), 
- Waterveiligheidsstudies die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd voor de 

Waterveiligheid Centraal Holland en Grebbedijk vormen een belangrijke basis. 

2015 

2. Verankering in PRS en PRV. 2012 

3. Dijkring 45: dijkversterking Eem/Eemmeer, Oostmaat/Bunschoten (programma 
hoogwaterbeschermingsprogramma 2). 

2015 

4. Vianen: dijkversterking (programma ruimte voor de rivier). 2015 

5. Up to date houden van overstromingsmodellering om inzicht te geven in gevolgen 
van dijkdoorbraken. 

Continu 

6. Medetrekker van de Pilot LiveDijk Utrecht om een beter inzicht in krijgen van het 
functioneren van een dijk onder gegeven omstandigheden. 

2014 

7. Het in beeld brengen van het nut en noodzaak van normeringen van de voorland-
keringen langs de Nederrijn en Lek.  

2012 

8. Begeleiden en beoordelen gedetailleerde toets regionale waterkeringen van AGV, 
HDSR en Rivierenland. Deze toetsing geeft inzicht in de huidige toestand van de 
keringen.  

2012 

9. Voortgang bewaken verbeteringsprogramma regionale waterkeringen (veilige 
regionale keringen). 

Urgente keringen 2015 
Overige keringen 2020 

10. Ontwikkelingsprogramma regionale keringen om de voorschriften, handreikingen 
voor normeren, toetsingen en ontwerpen te verbeteren. 

2014 

11. Meewerken aan de Veiligheid Nederland in kaart 2 om provinciale belangen te 
borgen bij uitwerking voor de Utrechtse dijkringen.  

2012 

12. Implementatie Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s: Gevaar- en risicokaarten 
(in 2013) en beheerplannen (in 2015) gereed (Meerlaagsveiligheid). 

2015 

Gevolgenbeperking van overstromingen: ruimtelijke 
spoor 

13. Stimuleren en agenderen om bij ruimtelijke keuzes overstromingsrisico mee te 
nemen.  

Continu 

Calamiteiten  
(naast overstromingen en overlast ook tekort) 

14. Toezicht houden op calamiteitenplannen van de waterschappen en handelen van 
de waterschappen bij (dreigende) calamiteiten. 

Continu 

Wateroverlast 
(door overvloedige neerslag en/of onvoldoende 
ontwatering) 

15. Verankering grootschalige waterbergingslocaties in PRS en PRV. 2012 

16. Vastleggen normen voor wateroverlast en toetsen of waterschappen deze naleven. Norm in 2009 vastgelegd 

17. Herzien provinciale Leidraad toetsing regionale watersystemen m.b.t. waterover-
last. 

2013 

18. In integrale projecten wateroverlast als deelaspect inbrengen. Continu 
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Thema 2: Watertekort (Droogte) 
 

Opgave watertekort (droogte) 
Door watertekort (droogte) kan  forse schade voor sectoren als landbouw en scheepvaart ontstaan, 
maar ook onomkeerbare schade aan natuur, versnelde bodemdaling en problemen met veiligheid 
(veendijken). 
 
Opgave lange termijn 
De beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit neemt door klimaatverandering in de 
zomers af. Utrecht is sterk afhankelijk van de aanvoer van water via de Neder-Rijn en Lek. Deze 
aanvoer wordt onzeker door klimaatverandering en onzekerheid over het waterverbruik in 
bovenstrooms gelegen landen. De vraag naar zoetwater zal daarentegen hoogstwaarschijnlijk 
toenemen door sociaaleconomische ontwikkelingen.  
Met name het veenweidegebied in West-Utrecht en de hoge zandgronden (Utrechtse Heuvelrug)  
zijn kwetsbaar voor droogte en daarnaast sectoren zoals de fruitteelt in het Kromme Rijngebied.   
Het Deltaprogramma heeft als doel om de zoetwatervoorziening  en waterveiligheid op langere 
termijn op orde te houden. Hiertoe wordt de watervraag en het aanbod in beeld gebracht, evenals 
maatregelen voor korte en lange termijn om droogteschade tegen te gaan. In samenwerking met Rijk, 
waterschappen, gemeenten en belangenorganisaties, ieder vanuit de eigen rol en 
verantwoordelijkheid, werkt de provincie aan het Deltaprogramma Zoetwater. 
 
Opgave droge perioden op korte termijn 
Landelijk wordt bij de waterverdeling  voorrang  gegeven aan veiligheid, het voorkomen van 
onomkeerbare schade en het instandhouden van de nutsvoorzieningen.  De provincie zet daarnaast 
in op robuuste en duurzame watersystemen die landelijk en regionaal zo efficiënt mogelijk omgaan 
met het beschikbare water. Bij watertekort zet de provincie zich bij landelijke en regionale 
waterverdelingsvraagstukken in voor de belangen van de in de provincie gelegen gebruiksfuncties. De 
regionale verdringingsreeksen zijn of worden daartoe vastgelegd in de provinciale verordeningen 
voor de waterschappen. Daarnaast zien wij er op toe dat de waterschappen in hun rol als beheerder 
de regionale verdringingsreeks in acht nemen. Ook investeert de provincie in samenwerking met de 
waterschappen in kennis en kunde over het gedrag van (veen)kaden in tijden van droogte, om met de 
resultaten de veiligheid te verhogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lopikerwaard 
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Subonderwerp Activiteiten (met beoogd resultaat) in 2012 Einddatum (beoogd) 
Ruimtelijke borging 
 

1. De provincie zorgt dat de Utrechtse zoetwaterproblematiek goed 
in het Deltaprogramma zoetwater wordt meegenomen. 

2014 

2. Verankering in PRS/PRV. 2012 

3. De provincie zorgt voor de regionale doorvertaling van het Delta-
programma en de onderzoeken in de Provinciale Structuurvisie, 
regionale verdringingsreeksen, en in gebiedsontwikkelingen. 

Continu 

Veiligheid bij droogte 
 

4. Handelen conform draaiboek watertekort, toezicht houden.  Continu 

5. Deelnemen aan het gezamenlijk onderzoek naar het gedrag van 
(veen)kaden tijdens droge perioden ivm veiligheid. 

2013 

Waterverdeling 
6. Verankeren van de regionale verdringingsreeksen in de 

waterverordeningen. 
2012 

7. Inbreng van provinciale belangen bij landelijke en regionale 
waterverdelingsvraagstukken. 

Continu 

Basis: 
Relatie kerntaak: 
Ruimtelijke ontwikkeling 
Economische ontwikkeling 
Natuur en landschap 

Beleidsplan 
Waterplan 

Maatschappelijk 
belang  
Veiligheid (droge 
voeten) 
Economische 
ontwikkeling 
 

Wettelijke grondslag 
Waterwet (Waterverordening) 
Provinciale rol 
Toezicht op waterschappen, borging 
belang in de PRS en PRV, 
samenwerking Rijk e.a. 

Relatie met andere factsheet   
Waterveiligheid (FS01), Bestuurlijke 
organisatie waterbeheer (FS09) 
 
Relatie met alg. ontwikkeling 
Deltaprogramma zoetwater, PRS  
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Thema 3: Ondergrondse Ruimte 
 

Opgave ondergrond 
Wij streven naar een evenwicht bij het gebruik van de bodem tussen benutten en beschermen. Om te 
zorgen voor dit duurzame gebruik hebben wij de Bodemvisie opgesteld en zijn er afspraken gemaakt 
in het convenant Bodemontwikkeling en aanpak spoedlocaties tussen het Rijk, IPO, VNG en UvW. In 
het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Convenant (PUC) bieden wij een overzicht van onze provinciale 
activiteiten ten aanzien van het convenant.  
 
Specifieke opgave voor duurzaam gebruik ondergrond 
Voor een duurzaam gebruik van de ondergrond, waarbij bovengrondse functiewensen niet 
belemmerd worden door de ondergrond en dat ondergrondse functies elkaar niet in de weg zitten, 
stellen we een structuurvisie voor de ondergrond op. De reikwijdte van deze structuurvisie en de 
rolinvulling van de verschillende betrokkenen bepalen we gezamenlijk met betrokken partijen.  
 
Specifieke opgave voor integraal gebiedsgericht grondwaterbeheer 
Het saneren van grootschalige grondwaterverontreinigingen is ingewikkeld door o.a. de hoge kosten, 
de complexe wetgeving en eigenaarschap en verloopt daardoor moeizaam. Om dit te doorbreken 
stimuleren wij gemeenten om de mogelijkheden van gebiedsgericht grondwaterbeheer te bekijken via 
verkenningen, creëren van draagvlak en aandacht voor het proces. Dit doen we door een integrale 
pilot met gemeenten uit te voeren.  
 
Specifieke opgave voor afronden bodemsaneringsoperatie 
Het afronden van de bodemsaneringsoperatie voor 2015 is een ambitieuze opgave. Er is spanning 
tussen deze ambitie en de beschikbare middelen. Wij hebben daarom de aanpak geprioriteerd en 
richten ons allereerst op locaties met een ontoelaatbaar risico voor mens en milieu. Daar treffen we 
noodzakelijke maatregelen om deze risico’s weg te nemen dan wel te beheersen. De 
verantwoordelijkheid om de saneringsoperatie af te ronden is er een van veel partijen. Om tot 
algehele afronding van de bodemsaneringsoperatie te komen stimuleren we publieke en private 
partijen tot bodemsanering, treden we op als bodemsaneerder, ondersteunen we gemeenten bij de 
aanpak van bodemverontreiniging en beoordelen we saneringsonderzoeken, saneringsplannen en 
uitgevoerde saneringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Duurzaam gebruik ondergrond 
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Basis: 
Relatie kerntaak: 
Economische ontwikkeling 
Ruimtelijke ontwikkeling 
Natuur en landschap 

Beleidsplan 
Bodemvisie 
Waterplan 
Grondwaterplan 

Maatschappelijk 
belang  
Voedselveiligheid/ 
Gezondheid 
Economische 
ontwikkeling 
Energie 

Wettelijke grondslag 
Wbb, Waterwet, Wro, Wm 
Provinciale rol 
Regie, uitvoeren, stimuleren, 
faciliteren, initiëren  

Relatie met andere factsheet   
Drinkwater (FS05), Bodemenergie (FS04) 
Relatie met alg. ontwikkeling 
PRS, KRW, Convenant 
bodemontwikkelingsbeleid en aanpak 
spoedlocaties, Europese ontwikkelingen, 
Omgevingsrecht, duurzaamheid  

Subonderwerp Activiteiten (met beoogd resultaat) in 2012 Einddatum (beoogd) 
Duurzaam gebruik ondergrond 

1. Verankering in PRS/PRV 2012 

2. Opstellen provinciale Structuurvisie voor de ondergrond. 2012 

3. Bestuursconferentie Bodemconvenant met uitkomsten van de 
MTR 

2012 

Gebiedsgericht grondwaterbeheer 
4. Pilot Kansen- en knelpuntenkaart van de ondergrond, om reikwijdte 

van de PRS van de ondergrond te bepalen.  
2012 

Afronden bodemsaneringsoperatie 
5. Aanpak spoedlocaties, de humane spoedlocaties zijn bekend en 

worden gesaneerd. Naar de overige spoedeisende locaties vindt 
onderzoek plaats en deze zijn uiterlijk in 2015 bekend. 

2015 
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Thema 4: Bodemenergie 
 

Opgave bodemenergie 
In de provincie Utrecht willen we de mogelijkheden voor het duurzaam gebruik van de ondergrond 
voor bodemenergie vergroten, omdat bodemenergie een bijdrage levert aan het verduurzamen van 
de energievoorziening en verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Bodemenergie is een 
verzamelterm voor verschillende vormen van winning en opslag van energie en/of warmte in de 
ondergrond. De belangrijkste systemen op dit moment zijn: Warmte Koude Opslag (WKO) tot een 
diepte van 300 m onder maaiveld en geothermie op een diepte tussen 500 en 5.000 m. Voor het  
vergroten van het gebruik van de ondergrond voor bodemenergie biedt de provincie  ruimte aan de 
belangrijkste systemen en nieuwe technieken.  
 
Specifieke opgave geothermie 
In 2010 hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de potentie van warmte winning via geothermie in 
de provincie Utrecht. Hieruit blijkt dat de ondergrond in het centrale deel van de provincie mogelijk 
geschikt is voor de winning van warmte. Onze kennis over de ondergrond stellen wij beschikbaar 
voor initiatiefnemers. 
 
Specifieke opgave Warmte koude opslag (WKO) 
Het wordt steeds drukker in de ondergrond met WKO-systemen. Een voorbeeld is het centrum van 
Amersfoort. In deze gebieden wordt het steeds belangrijker om de ondergrond doelmatig in te 
richten voor WKO-systemen om hiermee te voorkomen dat systemen elkaar negatief beïnvloeden of 
andere belangen schaden. Vanuit onze rol als strategisch grondwaterbeheerder en kadersteller voor 
het ruimtelijk beleid stellen wij het toetsingskader voor de vergunning vast. Wij gaan, als bevoegd 
gezag voor (open) WKO-systemen, het mogelijk maken om vergunningen af te geven op basis van de 
door de gemeente op te stellen masterplannen van de ondergrond. Dit is in lijn met de AMvB 
Bodemenergiesystemen die waarschijnlijk in juli 2012 in werking treedt. In verband met 
veranderende wet- en regelgeving stemmen wij de verschillende wettelijke taken af met gemeenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Open WKO-systemen 

Bronnen  
Tot 300 meter onder 
maaiveld 

Geothermiesystemen 

Bronnen  
Tot 5000 meter onder 
maaiveld 
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Basis: 
Relatie kerntaak: 
Ruimtelijke ontwikkeling 
Economische ontwikkeling 
 

Beleidsplan 
Bodemvisie 
Grondwaterplan 
 

Maatschappelijk 
belang  
Economische 
ontwikkeling 
Energie 

Wettelijke grondslag 
Waterwet, AMvB 
Bodemenergiesystemen (juli 2012 
waarschijnlijk van kracht) 
Provinciale rol 
Reguleren (WKO), ruimtelijke 
ordening, stimulering, participeren  

Relatie met andere factsheet   
Ondergrondse ruimte (FS03) 
Relatie met alg. ontwikkeling 
PRS, bodemontwikkelingsbeleid, Europese 
ontwikkelingen, ontwikkelingen in het 
omgevingsrecht, Duurzaamheid 

Subonderwerp Activiteiten (met beoogd resultaat) in 2012 Einddatum (beoogd) 
Ruimtelijke borging 
 

1. Inbreng leveren van bodem- en watersysteem bij de ruimtelijke 
borging van bodemenergie in de PRS/PRV. 
Bodemenergie opgenomen in structuurvisie van de ondergrond. 

2012 

2. Opstellen van de thematische Structuurvisie van de ondergrond. 2012 

Geothermie 
3. Inbrengen kennis over ondergrond bij het stimuleren van 

geothermie. 
Continu 

WKO  
4. Juridisch verankeren van masterplannen als toetsingskader voor 

vergunningen Waterwet.  
2012 

5. Herijken van randvoorwaarden aan WKO-systemen op basis van 
recent onderzoek naar effecten WKO-systemen op grondwater. 

2013 

6. Afstemming over rollen en belangen met gemeenten i.v.m. haar 
nieuwe taak als bevoegd gezag gesloten WKO-systemen. 

2012 
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Thema 5: Drinkwater 
 
 

Opgave 
Voldoende en schoon drinkwater is van groot maatschappelijk belang. Dit is ook expliciet vastgelegd 
in de Drinkwaterwet. Drinkwater wordt geproduceerd van gewonnen grondwater of oppervlaktewater. 
In Utrecht zijn 30 grondwaterwinningen en twee oppervlaktewaterwinningen. De Europese Kader 
Richtlijn Water (KRW) eist dat de kwaliteit van de grondstof in orde is en niet mag verslechteren. De 
provincie heeft als grondwaterbeheerder twee duidelijke taken: zorgen dat de waterwinningen 
voldoende beschermd worden tegen verslechtering van de waterkwaliteit en het inpassen van 
waterwinlocaties in het ruimtelijk beleid. 
 
Specifieke opgave voor voldoende drinkwater 
Het drinkwaterbedrijf Vitens heeft in samenwerking met Utrecht en de andere zes provincies een 
lange termijn visie tot 2040 opgesteld. Hieruit blijkt  dat op termijn onvoldoende wincapaciteit in o.a. 
Utrecht aanwezig is om aan de toekomstige watervraag te voldoen. Vitens en de provincies 
onderzoeken de mogelijkheden voor meer wincapaciteit. 
 
Specifieke opgave voor schoon water voor de grondwaterwinningen 
Uit de KRW analyse in 2009 is gebleken dat de grondwaterwinningen in Utrecht nog niet op orde 
zijn. Om de waterwinningen op orde te krijgen zijn maatregelen vastgesteld in het provinciaal Water-
plan 2010-2015, zoals de aanpak van bodemverontreinigingen nabij waterwinningen. Deze maatrege-
len worden momenteel uitgevoerd. Daarnaast moet voor de bescherming van het drinkwater de mi-
lieu- en RO regelgeving actueel en adequaat zijn. De Provinciale milieuverordening (PMV) en de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) worden geactualiseerd.  
 
Door het grote belang van (schoon) water uit de Utrechtse Heuvelrug voor veel grondwaterwinnin-
gen en de natuur aan de flanken van de Heuvelrug worden in dit gebied maatregelen uitgevoerd ter 
verbetering of bescherming van de grondwaterkwaliteit.  
 
Specifieke opgave voor schoon water voor de oppervlaktewaterwinningen 
In Utrecht zijn innamepunten aanwezig bij Nieuwegein (Lekkanaal) en Nieuwersluis (ARK). De KRW 
vraagt om na te gaan of een goede waterkwaliteit bij deze innamepunten geborgd is. Indien nodig 
moeten maatregelen genomen worden. Met Rijkswaterstaat is afgesproken dat de provincie de regie 
heeft bij het inventariseren van benodigde maatregelen.  Over de provinciale rol bij de eventuele 
uitvoering van maatregelen moeten nog nadere afspraken gemaakt worden. 
 
 
 
 

 

Grondwaterbeschermingszones in de provincie Utrecht 
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Basis: 
Relatie kerntaak: 
Economische ontwikkeling  
(hoort tot de vitale infrastructuur) 
Ruimtelijke ontwikkelingen 

Beleidsplan 
Grondwaterplan 
Waterplan 

Maatschappelijk 
belang  
Voedselveiligheid en 
gezondheid 

Wettelijke grondslag 
Kaderrichtlijn Water/ 
Grondwaterrichtlijn/Drinkwaterwet 
Waterwet, Wet milieubeheer 
Besluit kwaliteitseisen monitoring 
water 
 
Provinciale rol 
Ruimtelijke speler (RO) 
Gebiedsregisseur (zones) 
Regelgever (PMV en Waterwet) 

Relatie met andere factsheets  
Natuur, Landbouw en Infrastructuur (FS10) 
(vanwege eventueel verdrogingseffect van ont-
trekking voor drinkwater op N2000/TOP-
gebied), 
Ondergrondse ruimte (FS03)(vanwege aanpak 
spoedlocaties als KRW-maatregel en/of de 
interactie met het toepassen van 
bodemenergie) 
 

Relatie met alg. ontwikkeling 
Deltaprogramma zoetwater 

 

Subonderwerp Activiteiten (met beoogd resultaat) in 2012 Einddatum (beoogd) 
Ruimtelijke borging 1. Opnemen van drinkwater als “provinciaal belang” in PRS en PRV 

om het drinkwaterbelang te beschermen en te borgen. 
2012 

2. Opstellen handreiking voor beoordeling ruimtelijke ontwikkelin-
gen nabij waterwinningen en in het Infiltratiegebied Utrechtse 
Heuvelrug. Nadere uitwerking op welke wijze ruimtelijke ontwik-
kelingen passen binnen het beschermen van het 
drinkwaterbelang. 

2013 

Voldoende drinkwater 3. Uitvoeren onderzoeken naar aanvullende wincapaciteit als 
uitwerking van de Lange Termijn Visie Vitens om voldoende 
drinkwater voor Utrecht te garanderen. 

2013 

Bescherming van grondwaterwinningen 
4. Uitvoering KRW-maatregelen grondwater om een betere grond-

waterkwaliteit te realiseren en de risico’s op verslechtering te 
beperken. 

2015 

5. Opstelling gebiedsdossiers om gebiedsgericht het grondwater-
beleid uit te werken. 

2012 (kwetsbare winningen ) 
2013 (niet kwetsbare winningen) 

6. Vernieuwen regelgeving (PMV) voor adequate en actuele 
regelgeving ter bescherming van de waterwinningen. 

2012  

Bescherming van grondwaterwinningen  
(Utrechtse Heuvelrug) 

7. Programma Schoon Grondwater en uitvoering convenant 
afkoppelbeleid Utrechtse Heuvelrug. 

2015  
2012 (evaluatie en herijking programma) 

Oppervlaktewaterwinningen 8. Opstellen gebiedsdossiers en afspraak maken over de 
provinciale rol bij deze oppervlaktewaterwinningen. 

2012  
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Thema 6: Maaivelddaling 
 

Veengebied en maaivelddaling 
Maaivelddaling manifesteert zich in de Utrechtse veengebieden. Als veen wordt blootgesteld aan de 
lucht oxideert het veen en daalt het maaiveld. Door het (onregelmatig) dalen van het maaiveld worden 
de kosten voor het waterbeheer en de riolering steeds complexer en duurder. Door het dalen van het 
maaiveld worden de gevolgen bij overstromingen groter. Daarnaast komen door de bodemdaling 
onze landschappelijke kernkwaliteiten op den duur onder druk te staan wat gevolgen heeft voor de 
biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving.  
 
De opgave 
Om hier iets aan te doen hebben we in de PRS een lange termijn doelstelling geformuleerd: 
‘De provincie Utrecht hanteert ruimtelijk beleid om de gevolgen van daling van het maaiveld te beperken, 
zodat er een robuust en klimaatbestendig bodem- en watersysteem bestaat tegen aanvaardbare 
maatschappelijke kosten. Daarbij wordt rekening gehouden met de (landschappelijke) kernkwaliteiten van 
het gebied en met een economisch vitaal platteland.’ 
 
Het bodem- en watersysteem is in het veengebied de basis en dus ons uitgangspunt. Dit sluit aan op 
de lagenbenadering die het algemene vertrekpunt van ons ruimtelijk beleid is.  
 
De aanpak 
Als gebiedsregisseur geven wij uitvoering aan deze doelstelling via gebiedsgerichte aanpak in grotere 
eenheden (polders, meerdere peilvakken) en met een mix aan maatregelen. Op de korte termijn doen 
we dit in de prioritaire gebieden uit de Voorloper Groene Hart 2009-2020. Voor deze gebieden heeft 
het Rijk vanuit de Nota Ruimte middelen toegekend op basis van het ‘Programma Westelijke 
Veenweiden’. 
 
Voor de langere termijn vullen wij dit aan door het in kaart brengen van de ‘Laagste Hoogte’. De 
‘Laagste Hoogte ‘ (= laagste maatschappelijk aanvaardbare maaiveldhoogte)  verschaft inzicht in de 
uiterste houdbaarheid van onze veengebieden en in de ontwikkeling van maaivelddaling in relatie tot 
de maatschappelijke kosten en baten. Dit inzicht is gericht op het maken van een goede, integrale 
afweging. Deze benadering gaan wij de komende tijd verder uitwerken.  
De Laagste Hoogte biedt ruimte voor een gedifferentieerd gebiedsgericht beleid en geeft een handvat 
voor een transitie van de gebruiksfuncties. Hierbij betrekken wij de waterschappen die zich 
operationeel met dit vraagstuk bezig houden en de gebruikers van het veengebied. 
 
 
 
 

 

Eemland in vogelvlucht (huidige situatie) 

Eemland in 2100 (bij verdere bodemdaling) 
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Basis: 
Relatie kerntaak: 
Economische ontwikkeling 
Ruimtelijke ontwikkeling 
Natuur en landschap 

Beleidsplan 
Bodemvisie en 
Waterplan  

Maatschappelijk 
belang  
Veiligheid, 
Economische 
ontwikkeling,  
Energie 

Wettelijke grondslag 
Wet investering landelijk gebied, 
Nota Ruimte 
 
Provinciale rol 
Ruimtelijke ordening (reguleren 
via PRV), participeren 
(gebiedsproces) en stimuleren 

Relatie met andere factsheet   
Natuur, Landbouw  en Infrastuctuur(FS 10), 
Beleving bodem en water (FS08) 
 
Relatie met alg. ontwikkeling 
De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en het 
Deltaprogramma. 

 

Subonderwerp Activiteiten (met beoogd resultaat) in 2012 Einddatum (beoogd) 
Ruimtelijke borging en beleidsontwikkeling 1. Verankering in PRS/PRV van bestaand beleid om bodemdaling 

tegen tegaan. 
2012 

2. Opstellen en uitwerken lange termijn visie bodemdaling vanuit 
het bodem- en watersysteem (vaststelling Laagste Hoogte). 

2014 

3. Onderzoeken of het juridisch mogelijk is om maaivelddaling te 
borgen in het proces van de watertoets. 

2012 

Ontwikkeling kennis, inzicht en instrumenten voor 
het bodem- en watersysteem 

4. Opstellen van Bodem- en Waterwijzer voor gemeenten en 
andere partijen om handreikingen te geven voor bouwen in 
zettinggevoelige gebieden teneinde zo min mogelijk 
bodemdaling te veroorzaken. 

2012 

5. ILG pilot bodemdaling  met als resultaat bodemdalingsmodel 
en bodemgeschiktheidskaart. 

2012 

6. Samenwerking HDSR en Provincie bij de doorontwikkeling van 
de verbrede GGOR-methodiek. 

2014 

7. Samenwerking HDSR, UU en Provincie in kader van LIFE+ 
programma: ‘Sustainable Watermanagement of Peatlands’. 

2015 

8. Toets werking doorontwikkeling GGOR en uitwerking Laagste 
Hoogte voor proefgebied. 

2014 

9. Gebiedsproces in prioritaire gebieden Zegveld-Noord, Groot 
Wilnis Vinkeveen en Maarsseveen-Westbroek. 

2014 
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Thema 7: Waterkwaliteit 
 

Opgave 
Gezonde bodem- en watersystemen zijn van belang voor de mens en de natuur. De waterkwaliteit is 
ondanks inspanningen uit het verleden nog altijd onvoldoende. Met de invoering van de Europese 
Kaderrichtlijn Water en de Europese Richtlijn Prioritaire stoffen is de basisopgave verplichtend  
bepaald. De Provincie heeft in het waterplan de doelen voor de waterkwaliteit vastgelegd.  
Het Rijk is voornemens meer verantwoordelijkheid voor het bereiken van de waterkwaliteitsdoelen en 
de uit te voeren maatregelen, bij de provincies neer te leggen. 
In de gebiedsgerichte processen en in de samenwerking met andere partijen als waterschappen, 
natuurbeherende en landbouw organisaties brengen we deze belangen in. Daarnaast spelen 
instrumenten als vergunningverlening (bijvoorbeeld voor activiteiten nabij een natuurgebied) en 
subsidieverlening (bijvoorbeeld het Programma Uitvoering Kaderrichtlijn water provincie Utrecht) 
een belangrijke rol. 
 
Kaderrichtlijn Water (KRW) 
Volgens de richtlijn moeten de KRW oppervlaktewater- en grondwaterlichamen uiterlijk in 2027 in 
een goede ecologische en chemische toestand verkeren. Als waterlichamen zijn de grotere wateren 
en het provinciedekkende grondwatersysteem benoemd. Nutriënten vormen op dit moment de 
grootste belemmering bij het bereiken van een goede kwaliteit. Om de doelen te bereiken wordt met 
de waterbeheerders intensief samengewerkt. Met name de waterschappen nemen maatregelen in het 
oppervlaktewatersysteem. De provincie coördineert de maatregelen voor het grondwater en is trekker 
van het onderdeel ‘nutriënten in het veengebied in Rijn West’. 
  
Doelen overige wateren 
Omdat de overige wateren en de KRW-waterlichamen één watersysteem vormen, is het ook nodig om 
de kwaliteit in deze wateren te verbeteren. Provincie Utrecht werkt samen in het stroomgebied om 
een methodiek op te stellen voor de overige wateren, op basis waarvan de waterschappen hun doelen 
formuleren. 
 
Richtlijn Prioritaire Stoffen 
Enkele stoffen uit de Richtlijn prioritaire stoffen die een gevaar vormen voor een gezond 
watersysteem overschrijden binnen Utrecht de norm. Om dit te veranderen zijn we in grote mate 
afhankelijk van maatregelen die door Europa verplicht worden gesteld en in bovenstroomse landen 
worden genomen. Door onze participatie binnen het stroomgebied en op landelijk niveau brengen 
wij dit onderwerp onder de aandacht. 
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Basis: 
Relatie kerntaak: 
Natuur en landschap (incl landbouw), 
Drinkwatervoorziening ,  
Fysieke leefomgeving, 
 

Beleidsplan 
Waterplan, 
Grondwaterplan 

Maatschappelijk 
belang 
Voedselveiligheid/ 
gezondheid 
Beleving 
 

Wettelijke grondslag 
Europese Kaderrichtlijn water 
Europese Richtlijn prioritaire stoffen 
Europese Grondwaterrichtlijn, natio-
nale wetgeving water: Waterwet, 
Besluit kwaliteitseisen monitoring 
water 
Provinciale rol 
Kaderstellend (ecol doelen opper-
vlaktewater in waterplan) uitvoering 
GW maatregelen, procesmanage-
ment deelstroomgebieden Rijn West 
en Rijn Midden.  

Relatie met andere factsheet   
Natuur, Landbouw en Infrastructuur (FS10), 
Drinkwater (FS05) 
 
Relatie met alg. ontwikkeling 
KRW, Herijking EHS 

 
Subonderwerp Activiteiten (met beoogd resultaat) in 2012 Einddatum (beoogd) 
Kaderrichtlijn water en Richtlijn prioritaire stoffen  1. Maatregelprogramma operationeel 2012. 2012 

2. Herijking van het maatregelprogramma voor oppervlaktewater 
naar aanleiding van de herijking van de EHS. 

2012 

3. Programma uitvoering kaderrichtlijn water provincie Utrecht  (6 
projecten). 

2012 

4. Samen met de landbouwsector en de waterbeheerder haalbare 
en betaalbare maatregelen formuleren om het doelgat 
nutriënten Rijnwest (veengebied) te dichten. 

2013 

5. Pilots KRW duurzame landbouw voor innovatieve maatregelen 
ter verbetering van waterkwaliteit. 

2013 

Doelen overig water 
6. Samenwerking in de waterketen stimuleren. continu 

7. Methodiek opstellen voor doelbepaling overig water. 2012 

8. Bijdrage aan IPO traject methodiek doelbepaling. 2012 

Regionale samenwerking  9. Voorzitterschap Rijnwest. 2015 

10. Bijdrage aan coördinatie stroomgebieden Rijn West en Rijn 
Midden. 

2015  

Richtlijn Prioritaire stoffen 11. Onder de aandacht brengen van de noodzaak voor 
bovenstroomse maatregelen. 

continu 
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Thema 8: Beleving Bodem en Water 
 

Beleving visuele en historische waarden 
De provincie Utrecht beschikt over een grote diversiteit aan landschappelijke, natuur- en 
cultuurhistorische waarden, zoals mooie rivieren, stuifduingebieden en het verkavelde 
veenlandschap, Een hoge belevingswaarde van deze structuurbepalende landschappen draagt in 
grote mate bij aan de kwaliteit van de provincie als woon-, werk- en recreatiemilieu. Deze waarden 
dienen dan ook behouden te blijven. Het is daarom belangrijk dat zowel mensen uit de provincie als 
daarbuiten het Utrechtse landschap gaan ontdekken, beleven en waarderen. Alleen dan komen ze 
goed tot hun recht en biedt het kansen om deze te versterken, iets waar de provincie zich voor inzet. 
 
Beleving van een mooie en interessante provincie is sterk verweven met het bodem- en 
watersysteem. Daarom werken we in ons bodem- en waterbeleid vanuit het concept ‘watergedragen 
landschappen’. Onze inzet daarbij is, dat de doelen in ons bodem- en waterbeleid mede bepalend 
zijn voor de landschappelijke variatie en kwaliteit. Door inbreng van deze benadering in de 
gebiedsprocessen waarin we betrokken zijn, willen we bewerkstelligen dat ordeningsprincipes vanuit 
de watersystemen worden meegenomen in de planvorming. 
 
 
Opgave 
Opgave voor de provincie is ervoor te zorgen dat waarden zoals aardkundige en archeologische 
waarden, landschapselementen en zwemwater behouden blijven en/of versterkt worden. Het bodem- 
en watersysteem vormt hierbij een randvoorwaarde. De provincie wil dat bij ruimtelijke 
ontwikkelingen rekening wordt gehouden met de beleving en kwaliteiten van bodem, water, natuur 
en landschap.  
 
De provincie zoekt daartoe de samenwerking met belangrijke partners als waterschappen, 
gemeenten, terreinbeheerders, landbouw en Rijkswaterstaat. Daarmee willen we niet alleen het 
belang borgen, maar er ook voor zorgen dat bewustzijn en draagvlak ontstaan. De waarden zullen 
ook zichtbaar, beleefbaar en bereikbaar moeten zijn. 
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Basis: 
Relatie kerntaak: 
Natuur en landschap 
Ruimtelijke ontwikkeling 
Cultuurhistorisch Erfgoed 
Bijdrage aan economische ontwikkeling 

Beleidsplan 
Waterplan en 
Bodemvisie 

Maatschappelijk 
belang  
Beleving 
Natuur en landschap 
 

Wettelijke grondslag 
Verdrag van Malta / Wet op de Ar-
cheologische Monumentenzorg 
(archeologie), Monumentenwet,  
Wet hygiëne en veiligheid bad- en 
zweminrichtingen, Waterwet, 
Verordening bescherming natuur en 
landschap, Waterverordening, 
Landschapsverordening, Circulaire 
Herinrichting van diepe plassen 
 

Provinciale rol 
Ruimtelijke ordening, stimulering, 
participeren, reguleren (zwemwater 
+ verondiepen van plassen) 

Relatie met andere factsheets 
Natuur, Landbouw en Infrastructuur (FS10) 
 
Relatie met alg. ontwikkeling 
Provinciale ruimtelijke structuurvisie 

 

Subonderwerp Activiteiten (met beoogd resultaat) in 2012 Einddatum (beoogd) 
Ruimtelijke borging 1. Verankering in PRS/PRV. 2012 

Beleving water 2. Opstellen strategie voor publieksparticipatie bij nieuwe of 
gewijzigde locaties bij het jaarlijks aanwijzen van zwemwateren. 

2012 

3. Publieksinformatie (ontsluiting). 2012 

4. Verankeren van recreatietoervaarwegen in de Utrechtse 
regelgeving en het stellen van randvoorwaarden voor deze 
vaarwegen in de daarop gebaseerde besluiten. 

Afhankelijk van wijziging landelijke wetgeving 
(Waterwet naar Omgevingswet). 
 

5. Nemen van brugbedieningsbesluiten voor de 
recreatietoervaarwegen. 

Continu 
 

6. Aanwijzen van vaarwegbeheerders voor de 
recreatietoervaarwegen. 

2012 

Aardkundige waarden 7. Vergroten toegankelijkheid van de kennis over aardkundige 
waarden (oa. Ontwikkeling website). 

2012 
 

8. Benoemen aardkundige waarden en/of ontwikkelen aardkundige 
wandel-of fietsroutes. 

Continu 
 

9. Vergroten draagvlak voor aardkundige waarden. Continu 



integrale bodem en water agenda 2012 

 

 25 

 

Thema 9: Bestuurlijke organisatie waterbeheer 
 

Opgave 
De provincie is verantwoordelijk voor de bestuurlijke organisatie van het regionale waterbeheer. PS 
zijn bevoegd tot het opheffen en instellen van waterschappen. In dat kader regelen zij het 
beheersgebied, de inhoud van de taken, de bestuurssamenstelling en de bevoegdheden van de 
waterschappen en het toezicht. Wij zijn belast met de uitvoering van het toezicht op de 
waterschappen. 
 
De provincie stelt de kaders voor het regionale waterbeheer en gaat na of de afspraken en gestelde 
doelen door de waterschappen als uitvoerende overheid worden nagekomen en gehaald.  
 
Specifieke opgave voor instellen waterschappen 
Eind 2010 hebben wij het principebesluit genomen tot fusie van de waterschappen Vallei en Eem en 
Veluwe. Het is de bedoeling dat per 1 januari 2013 het nieuwe waterschap Vallei en Veluwe wordt 
ingesteld. Wij zullen de daartoe te nemen besluiten in 2012 ter medevaststelling aanbieden aan PS.  
 
Specifieke opgave voor vaarwegbeheer 
De provincie is op grond van de waterwet verplicht om voor 2013 voor de regionale watersystemen 
vaarwegbeheerders aan te wijzen. Dat gebeurt voor de situaties  dat er aanleiding is vaarwegbeheer 
als specifieke taak te onderscheiden. Die aanwijzing geschiedt bij provinciale verordening.  
 
Specifieke opgave voor beleidscoördinatie/toezicht 
In 2011 hebben wij de nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen vastgesteld. 
Overeenkomstig de in deze nota aangegeven lijnen zullen wij de samenwerking met en het toezicht 
op de waterschappen verder vormgeven. Wij zullen daarvoor met name de reguliere management- en 
bestuurlijke overleggen met de waterschappen gebruiken. Voor het komende jaar zijn de kernpunten 
de gevolgen van de herijking EHS voor de KRW-doelstellingen en de doelstellingen voor de 
verdrogingsbestrijding. 
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Basis: 
Relatie kerntaak: 
 

Beleidsplan 
Waterplan 

Maatschappelijk 
belang  
Veiligheid, 
bescherming 
inwoners 

Wettelijke grondslag 
Waterschapswet, Waterwet 
 
Provinciale rol 
Regelgever, kadersteller, 
toezichthouder 
 

Relatie met andere factsheet 
Waterveiligheid en wateroverlast (FS01), 
watertekort (FS02) 
 
Relatie met alg. ontwikkeling 
Bestuursakkoord water 

Subonderwerp Activiteiten (met beoogd resultaat) in 2012 Einddatum (beoogd) 
Bestuurlijke organisatie; regelgeving 

1. Opheffen van de waterschappen Vallei & Eem en Veluwe en 
instellen nieuwe waterschap Vallei en Veluwe; opstellen  
reglement en waterverordening voor het nieuwe waterschap. 

1 januari 2013  

2. In IPO-verband bijdragen leveren i.k.v. de uitwerking van acties 
van het Bestuursakkoord Water en de aanpassing van de 
waterwetgeving; aanpassen van de provinciale regelgeving op het 
terrein van water. 

2014 

3. Intern en in IPO-verband bijdragen leveren i.k.v. voorbereiding 
Omgevingswet i.v.m. gevolgen voor wetgeving en provinciale 
regelgeving op het terrein van water.  

2014 

4. Bij provinciale verordening de aanwijzing van vaarwegbeheerders 
regelen, inclusief de financiële gevolgen.  

2012 

Beleidscoördinatie en toezicht 5. Afstemmen van de jaarlijkse rapportage van de waterschappen 
en de betrokken beleidsafdelingen over de voortgang van de 
uitvoering van het waterplan en opstellen van de 
overallrapportage aan PS.  

jaarlijks 

6. Beoordelen uiteenlopende waterschapsbesluiten, besluiten 
inzake de goedkeuring nemen (betreft beheerplannen, kosten-
toedelingsverordeningen en projectplannen tot aanleg/wijziging 
primaire waterkeringen), zo nodig, toepassing geven aan 
interventie-instrumenten en behandelen van beroepszaken. 

Continu 
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Thema 10: Natuur, Landbouw en Infrastructuur 
 

Kwalitatief en kwantitatief goed functionerende bodem- en watersystemen vormen belangrijke 
randvoorwaarden voor de beleidsactiviteiten in de natuur, de landbouw en infrastructuur. Onze 
bijdragen aan die provinciale kerntaken bezien vanuit het bodem en waterperspectief worden 
hieronder benoemd. 
 

Natuur 
De provincie is verantwoordelijk voor de omvang en kwaliteit van de Utrechtse natuur. 
Natuurgebieden zijn zeer afhankelijk van de juiste condities van bodem, grondwater en voldoende 
water van goede kwaliteit. Voor de effectieve uitvoering van het natuurbeleid zijn de mogelijkheden 
en beperkingen van het bodem- en watersysteem doorslaggevend. Onze opgave is om onze kennis 
van het bodem- en watersysteem  in lopende en komende gebiedsprocessen in te brengen.  Zeer 
zichtbaar is dit in de (TOP)projecten voor verdrogingsbestrijding.De afgelopen decennia is duidelijk 
geworden dat de veerkracht uit het watersysteem is verdwenen. Knelpunten als wateroverlast en 
verdroging van natuur nemen toe onder o.a. invloed van klimaatverandering en toenemend intensief 
ruimtegebruik. De knelpunten kunnen alleen succesvol opgelost worden door alle in een gebied 
voorkomende functies te beschouwen in onderlinge samenhang met het watersysteem.  Wij hebben 
hiervoor het instrument GGOR ontwikkeld wat we momenteel inzetten om vroegtijdig met betrokken 
partijen en waterbeheerders overleg te hebben over duurzame gebiedsontwikkeling. 
 

Landbouw 
De landbouwsector is een belangrijke drager van het landelijk gebied. De landbouw en het bodem- en 
watersysteem hebben een wisselwerking met elkaar. Enerzijds vormt het bodem- en watersysteem de 
(letterlijke) voedingsbodem voor de landbouw, anderzijds heeft de uitoefening van de landbouw 
effect op het bodem- en watersysteem. Deze effecten zijn zowel positief als negatief. In het kader van 
Programma Duurzame Landbouw en Milieu voeren we projecten uit gericht op het verbeteren van de 
milieuprestaties van de landbouw. Daaraan gekoppeld richten wij onze activiteiten op het 
verminderen van de negatieve effecten. Dit programma is onderdeel van de in 2011 vast te stellen 
Landbouwvisie. 
 

Infrastructuur 
Een goed bereikbare provincie is essentieel. Bij de aanleg en onderhoud van onze provinciale wegen 
is het van belang dat rekening wordt gehouden met het bodem- en (grond)watersysteem. Dit doen 
wij door juist materiaalgebruik, de wijze van onderhoud, aandacht voor aanwezige archeologie of 
aardkundige waarden en kwetsbare grondwatergebieden e.d. De provincie is vaarwegbeheerder van 
de rivieren de Eem, de Oude Rijn-West en het Merwedekanaal. Wij stellen de randvoorwaarden voor 
de instandhouding en doorstroming van beroepsvaarwegen en regionale recreatietoervaartwegen. 
Noemenswaardig is verder de ontwikkeling van Blue Ports (binnenhavens) in het kader van de 
mobiliteit. 
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Basis: Natuur 
Relatie kerntaak: 
Primair: Natuur en landschap 
Ook: Ruimtelijke ontwikkeling, cultuur 
historisch erfgoed en economische 
ontwikkeling 

Beleidsplan 
Waterplan, 
Bodemvisie en 
Grondwaterplan 
 

Maatschappelijk 
belang  
Beleving 
 

Wettelijke grondslag 
Natuurbeschermingswet  
 
Provinciale rol 
Ruimtelijke ordening, 
gebiedsontwikkeling, kaderstellend 
regionaal waterbeheer, regierol TOP-
gebieden, grondwaterbeheer en –
regels, bodemsanering, 
vergunningverlening, 
grondverwerving, subsidieverlening. 

Relatie met andere factsheet   
Landbouw,  Watertekort (FS02), 
Maaivelddaling (FS06), Waterkwaliteit (FS07), 
Beleving bodem en water (FS08) 
 
Relatie met alg. ontwikkeling 
KRW, opstellen PRS, Herijking Agenda Vitaal 
Platteland en EHS  

Basis: Landbouw 
Relatie kerntaak: 
Economische ontwikkeling, 
Ruimtelijke ontwikkeling, 
Natuur en Landschap 
Cultuurhistorisch Erfgoed 

Beleidsplan 
Bodemvisie, 
Waterplan, 
Grondwaterplan 
en Milieubeleids-
plan 
 

Maatschappelijk 
belang  
Voedselveiligheid/ 
gezondheid, 
Beleving en 
Economische 
ontwikkelingen 

Wettelijke grondslag 
WRO, Waterwet, Reconstructiewet, 
Wet milieubeheer, Meststoffenwet, 
Wet ammoniak en veehouderij, 
Natuurbeschermingswet 
 
Provinciale rol 
Ruimtelijke Ordening, 
Gebiedsregisseur, 
Stimulering 

Relatie met andere factsheets   
Natuur, Maaivelddaling (FS06), Beleving 
Bodem en Water (FS08) 
 
Relatie met alg. ontwikkeling 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, 
Deltaprogramma, Kaderrichtlijn Water, 
Herijking Agenda Vitaal Platteland en EHS, 
Europese ontwikkelingen  

Basis: Infrastructuur 
Relatie kerntaak: 
Bereikbaarheid 
Economische ontwikkeling 
Ook: Ruimtelijke ontwikkeling  

Beleidsplan 
Waterplan, 
Bodemvisie en 
Grondwaterplan 

Maatschappelijk 
belang  
Economische 
ontwikkeling, 
Aandacht (menselijk 
contact) 

Wettelijke grondslag 
Waterwet 
 
Provinciale rol 
Ruimtelijke Ordening (PRS), 
beheerder prov. wegen, toezicht 
water- en vaarwegbeheerders, 
regelgever (Waterverordening) 

Relatie met andere factsheet   
Natuur, Beleving bodem en water (FS08), 
Ondergrondse ruimte (FS03) 
 
Relatie met alg. ontwikkeling 
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Subonderwerp: Natuur Activiteiten (met beoogd resultaat) in 2012 Einddatum (beoogd) 
Ruimtelijke borging 1. Inbreng bodem- en waterbelang in het kader van de herijking Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) en de herijking van de Agenda Vitaal Platteland (AVP). 
2012 

2. Verdroogde gebieden opnemen in Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. 2012 

Verdroging TOP-gebieden en N2000-
gebieden/KRW 

3. Inbreng van onze kennis van het bodem- en watersysteem, in de 
uitvoeringsprojecten verdroogde gebieden. 

2012 

4. Uitvoering grondwatermaatregelen  t.b.v. Kader Richtlijn Water. 2015 
 

Subonderwerp: Landbouw Activiteiten (met beoogd resultaat) in 2012 Einddatum (beoogd) 
Ruimtelijke borging 5. Opstellen Landbouwvisie als bouwsteen voor de PRS.  2011 

Uitvoering per bodem- en waterthema , 
zoals opgenomen in Programma duurzame 
landbouw en milieu, Reconstructieplan, Agenda 
Vitaal Platteland en diverse gebiedsprojecten. 

6. Uitvoering landbouwmaatregelen Programma Diffuse Bronnen in kader van 
Reconstructie en waterbeheerplan Vallei en Eem. In de landbouw worden de 
projecten duurzaam bodembeheer en verminderen erfafspoeling uitgevoerd. 

2014 

7. Uitvoering KRW maatregelen in Groot Wilnis Vinkeveen. Binnen het 
gebiedsproject wordt een 3-tal KRW maatregelen uitgevoerd. Deze zijn: 
- Natuurvriendelijke oevers (Boeren met Water) 
- Duurzaam bodembeheer of verminderen mestgift 
- Verminderen erfafspoeling 

2015 

8. Subsidiëren investeringen op landbouwbedrijven. De provincie ondersteunt 
investeringen op landbouwbedrijven ten behoeve van de KRW met Europese POP 
middelen. 

2014 

9. Kennis en Innovatieprogramma Veenweiden. Ontwikkeling en uitvoering van 
integraal programma gericht op behoud vitale landbouw in veenweiden die 
tegemoet komt aan eisen bodem en watersysteem.  

2018 

10. Pilots duurzaam ondernemen. Prestatie binnen de bestuursovereenkomst ILG 
gericht op innovatie in de landbouw (via kennis, educatie en demonstratieprojecten). 

onzeker door overeenkomst 
met Stas Bleeker 

 

Subonderwerp: Infrastructuur Activiteiten (met beoogd resultaat) in 2012 Einddatum (beoogd) 
Ruimtelijke borging 11. Verankering in PRS en PRV.  2012 

Beroepsvaarwegen 
Duurzaam wegenbeleid en -beheer 

12. Nemen van Brugbedieningsbesluiten. Continu 

13. Verankeren van beroepsvaarwegen in de Waterverordening en het stellen van 
randvoorwaarden voor deze vaarwegen  in de daarop gebaseerde besluiten. 

Continu 

14. Beheer en onderhoud van de Eem en de Oude Rijn-west. Continu 

15. Agenderen zout- en bestrijdingsmiddelengebruik, materiaalgebruik (grondverzet), 
afkoppelregime en run-off-problematiek bij Rijks- en provinciale wegen. 

2013 
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Bijlage 1. Stand van zaken convenant Bodem 
 
Samenvatting 
Eind juni jl. is naar alle bevoegde gezagen Wet bodembescherming (Wbb) 
een schriftelijk verzoek verstuurd om uiterlijk op 31 augustus 2011 gegevens 
aan te leveren voor de MTR van het convenant Bodemontwikkelingsbeleid en 
aanpak spoedlocaties (afgekort convenant Bodem). Het betreft het aanleveren 
van enerzijds detailgegevens over de spoedlocaties en anderzijds kwalitatieve 
informatie over de voortgang van de spoedlocaties, gebiedsgericht 
grondwaterbeheer, transitie van het bodembeleid en het beleid voor de 
ondergrond. Op basis van deze gegevens verwacht het landelijke projectbu-
reau inzicht te krijgen in de voortgang van de realisatie van de ambities uit 
het convenant Bodem. Eind 2011, begin 2012 vindt een bestuurdersconferentie 
plaats waarin de resultaten van de MTR zullen worden besproken. 
 
Oorspronkelijk was afgesproken om tijdens de MTR te bekijken of iedereen 
voldoende financiële middelen heeft om de ambities uit het convenant te 
realiseren. Inmiddels is duidelijk geworden dat er geen extra middelen bij de 
MTR beschikbaar komen; daarnaast vindt ook geen herverdeling van 
budgetten plaats. Aangezien PS bij het vaststellen van ons Provinciaal 
Uitvoeringsprogramma Convenant (PUC) reeds tekorten hebben gesignaleerd, 
is contact opgenomen met Agentschap NL. Zij bevestigen dat er geen extra 
middelen worden toegekend en er geen herverdeling van budgetten 
plaatsvindt. Wel is het mogelijk op projectniveau een beroep te doen op de 
knelpuntenpot van het ministerie. Binnenkort zullen wij hier bij u op terug 
komen. Overigens speelt deze problematiek niet of in veel mindere mate bij 
de andere provincies. 
 
Inleiding 
Op 10 juli 2009 is het convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak 
spoedlocaties1 afgesloten tussen het Rijk, het IPO, de VNG en de Unie van 
Waterschappen. Het convenant gaat over: een transitie in het 
bodem(sanerings)beleid. De komende jaren zal het bodembeleid zich vanuit 
een sectorale benadering ontwikkelen naar een integraal beleid voor  

                                                      
1 Spoedlocaties zijn locaties waar sprake is van risico’s voor 
mens of milieu (ecosysteem, verspreiding via grondwater) 

 
 

 
 
bodem en (grond)water. Hierin staat de duurzame benutting van bodem en 
ondergrond centraal. Met de ondertekening van het bestuurlijke convenant 
Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties is deze ontwikkeling in gang 
gezet. 
 
Binnen het convenant zijn drie sporen te onderscheiden: 
● de afronding van de bodemsaneringsoperatie (aanpak spoedlocaties); 
● de gebiedsgerichte benadering van het grondwater; 
● het duurzaam gebruik van de ondergrond. 
 
Wij hebben onze werkzaamheden die voortvloeien uit het convenant Bodem 
beschreven in ons Provinciaal Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem 2010 
t/m 2014 (afgekort PUC). Ons PUC is in maart 2010 door PS vastgesteld. 
 
MTR convenant Bodem 
In het convenant Bodem is vastgelegd dat in het najaar van 2011 een 
midterm review (MTR) zou plaatsvinden. Deze heeft tot doel een onder-
bouwd beeld te geven van de voortgang van de realisatie van ambities en 
afspraken uit het convenant. De aan te leveren gegevens betreffen: 
● een gedetailleerd beeld van bodemverontreinigingen die risico’s met zich 

meebrengen voor de volksgezondheid (humane spoedlocaties); 
● een globaal beeld (kwantitief) van bodemverontreinigingen die mogelijk 

een risico voor verspreiding of ecologie met zich meebrengen (dit betreft 
potentiële spoedlocaties); 

● kwalitatieve informatie met betrekking tot de aanpak van spoedeisende 
bodemsaneringen (ook door marktpartijen); 

● kwalitatieve informatie over onze activiteiten op gebied van 
gebiedsgericht grondwaterbeheer, ondergrond en de transitie van het 
bodemsaneringsbeleid (van een beleid waar bodembescherming en 
bodemsanering centraal staan, naar een beleid waar het gaat om 
duurzaam gebruik van bodem en ondergrond). 

 



integrale bodem en water agenda 2012 

 

 31 

Van de aangeleverde gegevens zijn onderstaand kort de resultaten 
weergegeven. 
 
Identificatie en aanpak van spoedlocaties  
Ten behoeve van de MTR werd ons gevraagd de (bij besluit) vastgestelde 
humane spoedlocaties te rapporteren. We hebben er vijf gerapporteerd.  
De bodemsanering op vier van deze locaties is reeds gestart; de vijfde start 
binnen een half jaar.  
 
In het convenant is vastgelegd dat de overige potentiële spoedlocaties 
(risico’s op verspreiding via het grondwater en/of ecologische risico’s) in 
2015 voldoende moeten zijn onderzocht om te weten welke verontreinigingen 
daadwerkelijk spoedeisend zijn. Landelijk wordt erover gesproken dat te 
vervroegen naar 1 juli 2013. Gezien de beschikbare middelen is het de vraag 
of dat voor de provincie Utrecht haalbaar is. 
 
In de provincie Utrecht hebben we samen met gemeenten en bedrijven nog 
circa 240 potentiële spoedeisende verontreinigingen te onderzoeken. De lijst 
is dynamisch; er vallen locaties af maar er worden ook locaties toegevoegd. 
Aan het einde van dit jaar moet de lijst worden toegestuurd aan het project-
bureau. Dit najaar zullen we dan ook alle gegevens van gemeenten ontvan-
gen waarna we een beter beeld hebben van onze provinciebrede werkvoor-
raad. 
 
Enquête gebiedsgericht grondwaterbeheer, ondergrond en transitie 
Wij zijn samen met een aantal gemeenten via een pilot de mogelijkheden 
voor gebiedsgericht grondwaterbeheer en duurzaam gebruik van de onder-
grond aan het verkennen. Het creëren van draagvlak en oog voor het proces 
is hierin cruciaal en vergt veel tijd. Deze pilot willen we o.a. gebruiken voor 
het bepalen van de reikwijdte en rol van de provincie in de nog op te stellen 
structuurvisie voor de ondergrond, zoals voorgenomen in het concept 
ontwerp PRS.  
 
Enquête maatschappelijke vragen 
Deze enquête richt zich op een aantal maatschappelijke vragen die in alge-
mene zin bijdragen aan het beeld over de voortgang. Er wordt ondermeer 
informatie gevraagd over waardedaling van woningen/vastgoed als gevolg van 

bodemverontreiniging maar ook hoe vaak door burgers/makelaars informatie 
over verontreinigde percelen hebben opgevraagd etc. 
 
De resultaten van de enquêtes zijn op te vragen bij de afdeling Bodem en 
Water van de provincie Utrecht. 
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