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Onderwerp Statenbrief: Realisatieplan Bodem-, Water- en Milieubeleid 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

In het kader van de herijking Bodem-, Water- en Milieubeleid is in september 2012 de Kadernota Bodem-, Water- 
en Milieubeleid vastgesteld. Hierin worden, naast het waarborgen van basiskwaliteiten (veelal wettelijke taken), 
de bodem- water en milieukwaliteiten tot een integraal onderdeel gemaakt van het provinciaal beleid. Met de 
kadernota is een duidelijke keuze gemaakt voor focus op de prioriteiten waterveiligheid, leefkwaliteit stedelijk 
gebied, zoetwatervoorziening en drukte in de ondergrond. Deze prioriteiten zijn gekozen op grond van hun 
maatschappelijke urgentie.  
Het voorliggende Realisatieplan BWM-beleid geeft uitwerking aan de kadernota in termen van ambities, acties en 
smart resultaten. 
 
Aanleiding 
Utrecht is een aantrekkelijke provincie als woon- werk- en recreatiegebied. Door deze aantrekkingskracht wordt 
onze provincie steeds drukker en intensiever gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat de druk op de milieukwaliteit en op 
het bodem- en watersysteem toeneemt en  het risico bestaat dat die specifieke waarden van de provincie 
aangetast worden (slachten van de kip met de gouden eieren).  
Om te komen tot een duurzame groei is het vinden van een balans tussen de groei en de draagkracht van de 
fysieke leefomgeving noodzakelijk. Dit stelt andere eisen aan de afstemming tussen ruimtelijke planontwikkeling 
en de BWM- aspecten. In de strategische agenda is daarom vastgelegd dat de BWM-aspecten vroegtijdig en 
integraal meegenomen worden in de ontwikkelopgaven (voorkantsturing).  
 
Voorgeschiedenis 
Met het Coalitieakkoord  2011-2015 is de herijking van het bodem-, water-, en milieubeleid in gang gezet. Dat 
betekende focus op de wettelijke taken, versterking van de ontwikkelopgaven en werken aan een doelmatige en 
efficiënte uitvoering.  In de Kadernota Bodem-, Water- en Milieubeleid uit september 2012 zijn vervolgens 
richtinggevende keuzes gemaakt. 
 
Essentie / samenvatting: 

Met de herijking van het BWM-beleid wordt geen nieuw beleid geïntroduceerd.  In plaats van een sterke 
inhoudelijke verandering is er feitelijk sprake van een procesmatige integratie van bodem, water en milieu in de 
ontwikkelopgaven. Geen nieuw beleid, wel  een vernieuwende aanpak.  



 

  

 

Belangrijke opgave voor het realisatieplan is dat het de basis moet vormen voor het vroegtijdig betrekken en 
afwegen van BWM- aspecten binnen de uitvoeringsagenda’s, programma’s en projecten ( zoals het 
Mobiliteitsprogramma, Ruimtelijk Actieprogramma, Gemeentelijke Ruimtelijke Ontwikkeling, Landbouw en Milieu,  
Jaarlijks Uitvoeringprogramma Vergunningverlening en Handhaving, uitvoeringsplan  Wonen en Binnenstedelijke 
Ontwikkeling). Bij deze integratie richten wij ons op de zes inhoudelijke basiskwaliteiten (kerntaken) die 
randvoorwaarde zijn voor het  realiseren van de ontwikkelopgaven uit de strategische agenda én op een extra 
inzet op de vier prioriteiten. 
 
Het realisatieplan geeft  inzicht in:  

 de relaties tussen de BWM-kwaliteiten/prioriteiten en de ontwikkelopgaven; 

 hoe met de BWM-kwaliteiten/prioriteiten kan worden aangehaakt bij programma’s en projecten die 
gekoppeld zijn aan de ontwikkelopgaven; 

 de ambities, smart resultaten en daarvoor noodzakelijke acties die vanuit de sectoren Bodem, Water en 
Milieu moeten worden ondernomen om deze doorwerking tot stand te brengen.            

Daarnaast geeft het realisatieplan inzicht in de besteding van het beschikbare budget van € 1,2 miljoen ter 
ondersteuning van de beleidsontwikkeling voor de prioriteiten en van 7 ton voor vergunningverlening en 
handhaving. 
  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De herijking van het BWM-beleid heeft geen nieuw beleid geïntroduceerd, maar wel een vernieuwende aanpak. 
De BWM-aspecten worden vroegtijdig meegenomen bij de ontwikkelopgaven, als onderdeel van een integrale 
beleidsaanpak. Dit doen wij door duidelijke processturing en met behulp van innovatief instrumentarium 
 
Financiële consequenties 

Met het Realisatieplan geven wij gericht sturing aan de inzet van middelen en instrumenten. We hebben € 1,9 
mln. gereserveerd voor de uitvoering van de kadernota herijking BWM- beleid. Onderverdeeld in een bedrag van 
€ 700.000,-  voor vergunningverlening en handhavingstaken en een bedrag van ruim € 1,2 mln. om de 
voorgestelde prioriteiten te ondersteunen.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Het realisatieplan loopt vooruit op de integratie van de sectorale BWM-plannen en anticipeert daarmee op de 
Omgevingswet. Over de wijze waarop wij het vervolgtraject willen vormgeven wordt u op 1 juli 2013 nader 
geïnformeerd.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


