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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
Bijgaand ontvangt u een startnotitie over nieuw beleid voor de ondergrond. 
 
Voorgeschiedenis 
In de Kadernota Bodem-, water- en milieubeleid (oktober 2012) en de Provinciale ruimtelijke structuurvisie  
(februari 2013)  is aangegeven, dat nieuw beleid op de ondergrond nodig is vanwege de drukte in de ondergrond.  
De Provinciale ruimtelijke structuurvisie geeft aan, dat we vóór 2015 een thematische Structuurvisie voor de 
ondergrond opstellen. 
 
Essentie / samenvatting: 
Doel van de Startnotitie ondergrond is om te komen tot een richtinggevend advies voor de inhoud en het traject 
voor nieuw beleid voor de ondergrond. Wij vinden beleid nodig vanwege  de toenemende drukte in de ondergrond 
die raakt aan zaken waarvoor de provincie verantwoordelijk is. Deze drukte heeft namelijk invloed op provinciale 
taken, opgaven en belangen, zoals de wettelijke taken voor grondwater/drinkwater en bodemsanering, de 
verdeling van  de ondergrondse ruimte en gebruik van grondwater, het bieden van  ruimte voor duurzame energie 
en bijdragen  aan de kwaliteit van onze (bovengrondse) leefomgeving.  
Ons voorstel is om te focussen op zes actuele maatschappelijke vraagstukken:  

- Vraag naar meer drinkwater 
- Vraag naar ruimte en regie voor bodemenergie 
- Behoefte aan afspraken en strategie voor de bodemsaneringsoperatie 
- Behoefte aan flexibiliteit en rolinvulling voor gebiedsgerichte aanpak van grootschalige 

grondwaterverontreinigingen  
- Vraag om rekening te houden met ruimtelijke en milieubelangen bij mijnbouwactiviteiten 
- Wens voor gebruik aardwarmte als duurzame energiebron 

 
We stellen voor om een Kadernota ondergrond met richtinggevende beleidsuitspraken op te stellen, die 
Provinciale Staten begin 2014  vaststellen. Deze uitspraken zullen ook de basis vormen voor zienswijzen op de 
Rijks Structuurvisie Ondergrond, die volgens planning begin 2014 in ontwerp gereed is.  
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Hiermee  voorzien we in de geuite behoefte in de Provinciale ruimtelijke structuurvisie  aan beleidsuitspraken op 
de belangrijke dossiers voor de ondergrond. In de Kadernota zullen we ook de duurzaamheids-overweging 
opnemen. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De startnotitie geeft  duidelijkheid over focus en richting voor nieuw beleid voor de ondergrond, dat we begin 2014 
in een Kadernota ondergrond willen vastleggen. 
 
Financiële consequenties 

Opstelling van nieuw beleid kost naar schatting max. € 30.000 (materieel budget met name voor proceskosten, 
communicatie en kaartmateriaal). Dit wordt betaald uit het budget voor de vier prioriteiten in het Realisatieplan 
bodem-, water en milieubeleid (jaarlijks € 1,2 miljoen). De financiële consequenties van het nieuwe beleid zelf zijn 
nu nog niet bekend. Mogelijk zal dit tot herschikking van provinciale activiteiten leiden, die binnen hetzelfde 
budget kunnen worden uitgevoerd. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Sept. 2013  Informele consultatieronde 

November 2013  Bestuurlijke en maatschappelijke consultering 

December 2013  Ontwerp-Kadernota in GS 

Januari 2014  Bespreking in Commissies RGW en MME 

Februari  2014  Vaststelling Kadernota ondergrond in PS 

 

Vaststelling van het Integraal Beleidsplan Bodem-, water- en milieubeleid door PS is in december 2015. De 

Kadernota ondergrond is hier ook een bouwsteen voor. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie/Provinciale Staten  

Wij verzoeken u deze brief met de Startnotitie ondergrond oriënterend te bespreken en hierover richtinggevend 
advies uit te brengen. We verzoeken u verder bij dit advies de voorliggende vragen te betrekken. De vragen staan 
per hoofdstuk geformuleerd in de Startnotitie en betreffen de herkenbaarheid  van de focus op de vier 
onderwerpen en de vraag wat uw commissie vindt  van de opstelling van de Kadernota ondergrond. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, R.C.Robbertsen  
De secretaris, H. Goedhart 
 


