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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding en kader 

In september 2012 is de Kadernota Bodem-, Water- en Milieubeleid vastgesteld. 
Deze komt er in het kort op neer dat we naast het waarborgen van basiskwaliteiten 
(veelal wettelijke taken), de bodem- water en milieukwaliteiten tot een integraal en 
vanzelfsprekend onderdeel maken van het provinciaal beleid. Daarnaast is focus 
aangebracht op de prioriteiten waterveiligheid, leefkwaliteit stedelijk gebied, zoetwa-
tervoorziening en drukte in de ondergrond. Het Realisatieplan Bodem-, Water, en 
Milieubeleid geeft uitwerking aan de Kadernota in termen van ambities, acties en 
SMART resultaten. 
Belangrijke uitdaging voor het realisatieplan is dat het moet leiden tot het integreren 
van de BWM-kwaliteiten, inclusief de gekozen prioriteiten, in de ontwikkelopgaven 
van de strategische agenda.          
Dit houdt in dat het realisatieplan inzicht moet verschaffen in:  

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

 hoe met de BWM-kwaliteiten/prioriteiten kan worden aangehaakt bij pro-
gramma’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 euro voor vergunningverlening en handhaving. Deze worden jaarlijks 
projectmatig toebedeeld aan de prioriteiten, die verbonden zijn met de ontwikkelop-
gaven uit de strategische agenda. 
Tenslotte gaan we kort in op de wijze waarop wij nu reeds een start willen maken 
met de integratie van de sectorale BWM-plannen en daarmee anticiperen de Omge-
vingswet.  
 

1.2 Leeswijzer 

De kern van het realisatieplan bevindt zich in de factsheets in hoofdstuk 3, dat zelf-
standig leesbaar is. In de factsheets zijn bestaande inhoudelijke activiteiten binnen 
de vier prioriteiten gebracht en zijn activiteiten opgenomen die zich richten op het 
verbinden van het BWM-beleid met de andere beleidsterreinen.    
In hoofdstuk 2 is voor een goed begrip van de doelstellingen van het realisatieplan 
een beschrijving opgenomen van de context van het BWM-beleid en de essentie van 
de nieuwe aanpak in de uitvoering van het BWM beleid. 
Hoofdstuk 4 gaat in op de beheersmatige consequenties van de herijking op forma-
tieomvang en –inzet, op de inzet van het beschikbare budget en op de wijze waarop 
de voortgangsbewaking en evaluatie zullen plaatsvinden. 

 
Bijlage 1 beschrijft het (vernieuwend) instrumentarium dat we gaan inzetten om de 
transitie in de uitvoering van het BWM-beleid te ondersteunen.                
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2 Context van het bodem-, water en milieubeleid 

Utrecht is een aantrekkelijke provincie als woon- werk- en recreatiegebied. Door 
deze aantrekkingskracht wordt onze provincie steeds drukker en intensiever ge-
bruikt. Dit heeft tot gevolg dat  de druk op de milieukwaliteit en op het bodem- en 
watersysteem toeneemt en er het risico ontstaat dat de 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). Om deze 
integratie tot stand te brengen zetten wij in op een tweetal speerpunten: processtu-
ring en de inzet van innovatief instrumentarium. Onderstaand geven wij een over-
zicht van de principes van processturing, de inzet van instrumentarium en de wette-
lijke en ruimtelijke context. 

2.1 Processturing en innovatief instrumentarium 

Met de herijking van het BWM beleid wordt geen nieuw beleid geïntroduceerd. De 
feitelijke verandering moet worden beschouwd als een procesmatige integratie van 
bodem, water en milieu in ontwikkelopgaven, in plaats van een sterke inhoudelijke 
verandering. Vandaar dat er ook geen sprake is van nieuw beleid, maar wel van een 
vernieuwende aanpak. Bij de nieuwe Omgevingswet, die hoogstwaarschijnlijk niet 
voor 2018 van kracht zal worden, is sprake van een vergelijkbare verandering.  
Belangrijke opgave voor het realisatieplan is dat het de basis moet vormen voor het 
vroegtijdig betrekken en afwegen van BWM-aspecten binnen de uitvoeringsagen-
da’s, programma’s en projecten (Mobiliteitsprogramma, RAP, GRO agenda, LAMI, 
JUP V&H, uitvoeringsplan WBO, etc.). Bij deze integratie richten we ons op de zes 
inhoudelijke basiskwaliteiten (kerntaken) die randvoorwaarde zijn voor het realiseren 
van de ontwikkelopgaven uit de strategische agenda. Daarnaast zetten we  extra in 
op de vier prioriteiten die verband houden met maatschappelijke problemen waar de 
provincie een taak in heeft.  
Om de integraliteit tot stand te brengen is het van belang de werkprocessen volgens 
de principes van processturing in te richten

1
.  

                                                           
1
 Processturing is een aanpak die uitgaat van het van buiten naar binnen organiseren van werkprocessen. Door te denken in 

resultaten voor de klant of vanuit een integrale (gebieds-) opgave wordt er horizontaal georganiseerd. Het gedefinieerde 
eindproduct bepaalt welk resultaat er moet worden bereikt en het proces wordt ingericht en bestuurd aan de hand van dat 
uitgangspunt. Hiermee wordt een inhoudelijke relatie gelegd met de verschillende beleidsterreinen en de relatie tussen beleid 
en uitvoering. Er ontstaat een veel dynamischer structuur en een plattere organisatie. De afdelingsgrenzen vervagen, als het 
proces dat vraagt worden medewerkers ingezet in wisselende multidisciplinaire teams 

Als het gaat om instrumentarium, maken we het onderscheid in wettelijke instrumen-
ten zoals vergunningverlening en handhaving en instrumentarium dat ons in staat 
stelt om gebiedsprocessen en afwegingen zorgvuldig in te richten (zowel gericht op 
ontwikkeling, realisatie en uitvoering van beleid). De inzet van instrumenten is opge-
nomen in de factsheets voor de betreffende prioriteit. Een totaaloverzicht van in te 
zetten instrumenten is opgenomen in bijlage 1.  
 

Voorbeeld was/ wordt integratie: het stimuleren van energiebesparing in de be-
staande bouw werd veelal als losstaande activiteit opgepakt, die qua timing onvol-
doende rekening hield met de praktijk van bijvoorbeeld investeringsmomenten van 
woningcorporaties. Door de aanpak van buiten naar binnen te organiseren, rekening 
houdend met de investeringsmomenten, had dit voorkomen kunnen worden. In de 
kadernota wonen zal dit onderwerp integraal onderdeel gaan uitmaken van gebieds-
ontwikkeling. Daardoor wordt aangesloten bij een concrete behoefte. 

 

Voorbeeld was/wordt doorwerking: voor het realiseren van doelstellingen werd het 

instrument V&H nauwelijks ingezet als beleidsinstrument. Om het gebruik van 
grondwater voor koude warmteopslag in Rijnsweerd te optimaliseren, wordt in over-
leg met de betreffende bedrijven ontheffingenbeleid ontwikkeld. Hiermee wordt via 
het vergunningenbeleid uitvoering gegeven aan de beleidsdoelstelling om de onder-
grond doelmatig in te richten.      

   
Ontwikkeling wet- en regelgeving in relatie tot het realisatieplan 

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 ruimtelijke ordening, Waterwet, Wet milieubeheer en de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo) worden geïntegreerd. Zoals aangegeven, is er met 
het opstellen van de Kadernota BWM-beleid niet gekozen voor het ontwikkelen van 
nieuw beleid, maar voor een procesmatige integratie van bodem, water en milieu als 
integraal onderdeel van de fysieke leefomgeving. Op deze wijze wordt inhoudelijk 
geanticipeerd op de principes van de Omgevingswet.  
 
De Kadernota en het daaraan gekoppelde realisatieplan, heeft niet de juridische 
status van een strategisch plan en kan in juridische zin ook niet als vervanging die-
nen voor de sectorale plannen voor BWM-beleid. Wij koersen op het vaststellen van 
een integraal plan voor BWM-beleid eind 2015, waar de Kadernota/realisatieplan 
onderdeel van zal uitmaken. Dit betekent dat we in de loop van dit jaar een start 
maken met de procedure.       
De keuze voor deze procedure maakt geen onderdeel uit van dit realisatieplan, maar 
volgt een aparte traject parallel aan de procedure van het realisatieplan. 
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2.2 Ruimtelijke context 

Utrecht beschikt over een bijzondere ruimtelijke kwaliteit. Dit is vooral te danken aan 
de omstandigheid dat in het overgrote deel van de provincie een betere kwaliteit 
heerst dan er voor de BWM-thema’s wettelijk is voorgeschreven. Dit houdt in dat  
voor het behoud van deze kwaliteit (PRS doel) ambities noodzakelijk zijn die verder 
gaan dan de wettelijke ondergrens. Het streven is er op gericht om deze kwaliteit te 
behouden en waar mogelijk te herstellen. Voor de BWM-thema’s (de basiskwaliteiten 
en duurzaamheid) zijn deze kwaliteiten geconcretiseerd in gebiedsambities: na te 
streven kwaliteiten die recht doen aan de gewenste ruimtelijke kwaliteit. 
Omdat de BWM-aspecten van directe invloed zijn op de ruimtelijke kwaliteit, is het 
van belang deze vroegtijdig mee te nemen bij ruimtelijke keuzes op provinciaal ni-
veau en bij ruimtelijke ontwikkelingen op regionaal en lokaal niveau. Zoals aangege-
ven in de Kadernota betekent dit dat het accent verschuift van sectorale toetsing 
achteraf naar het integraal betrekken van BWM-kwaliteiten vanaf het begin van ruim-
telijk planprocessen. 
Om recht te doen aan deze kwaliteiten en een integrale afweging te waarborgen 
wordt de lagenbenadering toegepast bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken (uit-
gangspunt PRS) en wordt het instrument duurzaam ontwerpen toegepast op het 
niveau van ruimtelijke inrichtingsopgaven. 'Duurzaam ontwerpen' is een door de 
provincie, in samenwerking met de gemeente Utrecht, ontwikkeld nieuw instrument 
dat het mogelijk maakt met een grote digitale tekentafel plannen voor gebiedsontwik-
kelingen vorm te geven. Daarbij worden de consequenties van bepaalde keuzen 
voor alle betrokken belangen direct zichtbaar en doorgerekend op ruimtelijke kwali-
teit en financiële haalbaarheid. Door de digitale tekentafel in een vroegtijdig stadium 
van het ontwikkelproces in te zetten, draagt het instrument bij aan een integrale en 
zorgvuldige afweging. Voor een nadere toelichting op dit en de overige instrumenten 
verwijzen wij naar de betreffende bijlage. 
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3 Uitwerking hoofdlijnen van de uitvoeringsagenda 

3.1 Inleiding 

Het herijkte BWM-beleid verbindt zich met de ontwikkelopgaven uit de strategische 
agenda en gaat uit van de vraag hoe het een integrale bijdrage kan leveren aan de 
kerntaken en de leefkwaliteit in de provincie. Bij deze integratie richten we ons op de 
zes inhoudelijke basiskwaliteiten (kerntaken) die randvoorwaarde zijn voor het reali-
seren van de ontwikkelopgaven uit de strategische agenda en een extra inzet op de 
vier prioriteiten die verband houden met maatschappelijke problemen waar de pro-
vincie een taak in heeft.  
Daarbij is de verbinding gezocht tussen de prioriteiten en de programma’s en pro-
jecten die gekoppeld zijn aan de ontwikkelopgaven. 
In dit hoofdstuk wordt deze relatie per prioriteit in de vorm van een factsheet in beeld 
gebracht en uitgewerkt in ambities, acties en SMART gedefinieerde resultaten. Voor 
alle prioriteiten geldt dat de realisatie voor een belangrijk deel via het ruimtelijk spoor 
tot stand moet worden gebracht. Het gaat daarbij vooral om het beïnvloeden van 
ruimtelijke planprocessen en het ontwikkelen van instrumenten die de integratie 
stimuleren en vergemakkelijken. Een voorbeeld van het laatste is het ontwikkelen 
van een digitaal planningsinstrument voor integrale duurzame gebiedsontwikkeling. 
Randvoorwaarde is dat er voorzien wordt in adequate geografische informatie.             
Bij het oppakken van de prioriteiten haken we aan bij lopende programma’s en pro-
jecten zoals Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling, IGP,  RAP, RAG etc..   
 
 

                                        
….Daarbij is de verbinding gezocht tussen de prioriteiten en de programma’s en 

projecten die gekoppeld zijn aan de ontwikkelopgaven……. 

 

 

Voorbeeld: In de ontwikkelopgave krachtig dorpen en steden speelt de Kadernota 
wonen en binnenstedelijke ontwikkeling (WBO) een belangrijke rol. Doordat binnen-
stedelijke leefkwaliteit vanaf het begin in de nota WBO en bijbehorend actieplan is 
meegenomen, is het één van de prioriteiten in de nota en wordt het meegekoppeld in 
de uitvoering. Een goed voorbeeld van integratie van BWM-beleid als onderdeel van 
een ander beleidsterrein   

 

Factsheets 

De factsheets behandelen de vier prioriteiten uit de Kadernota. De daarmee verband 
houdende basiskwaliteiten zijn daarin meegenomen

2
. Elke sheet begint met een 

overkoepelende omschrijving van de prioriteit met daarin een toelichting op de rol 
van de provincie. 
Vervolgens zijn in de betreffende factsheet per prioriteit de “hoofdlijnen uitvoerings-
agenda voor de prioriteiten” uit de kadernota uitgewerkt.             
Deze uitwerking bestaat uit de legitimering van de provinciale inzet in vier kolommen: 
het legt de relatie met de kerntaken, met de ontwikkelopgaven, met de aanpalende 
beleidsterreinen en het maatschappelijk belang. 
Daaronder wordt de hoofdlijn uitgewerkt in ambitie, aanpak, te bereiken resultaat en 
de concrete acties die we hiervoor gaan uitvoeren.  
De opgenomen activiteiten geven aan welke concrete activiteiten nu al binnen de 
prioriteiten worden uitgevoerd. Daarnaast is aangegeven welke verbinding wij zien 
met de andere beleidsterreinen en hoe wij de prioriteiten daarin willen laten doorwer-
ken. 

                                                           
2 Basiskwaliteiten (lucht, geluid (incl.

 
geur en licht), externe veiligheid, waterkwaliteit, waterkwantiteit, bodemkwaliteit) zijn altijd het 

uitgangspunt bij de ontwikkelopgaven. Aan alle basiskwaliteiten liggen wettelijke normen ten grondslag waarmee de minimumwaarde is 

bepaald. Onze provinciale opgaven op de middellange of lange termijn kunnen aanleiding zijn om een hogere kwaliteit na te streven.
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3.2 Waterveiligheid 

 
Waterveiligheid vormt een randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat en de leefbaarheid 
in de provincie Utrecht. Zo mag er bij bewoners en buitenlandse investeerders geen enkele 
twijfel bestaan over de lange termijn waterveiligheid van dit laaggelegen deel van Neder-
land. Het grootste deel van de provincie ligt in overstroombaar gebied van de Neder-Rijn, 
Lek, Eemmeer en Eem. Ook hoge waterstanden in het regionale watersysteem en verdro-
ging van veendijken kunnen de veiligheid bedreigen. 
 
Om de waterveiligheid in Utrecht op orde te krijgen, participeren we in het Deltaprogram-
ma, vanwege onze centrale rol in het ruimtelijk economisch domein en de natuur en als 
gebiedsregisseur (mede als trekker van een Regioproces Nederrijn-Lek).  
De provincie stelt de kaders, normen en beleid voor het regionale waterbeheer vast. Hier-
toe hebben we mede in onze provinciale waterverordeningen en provinciale ruimtelijke 
verordening bepalingen opgenomen om de regionale waterkeringen op orde te krijgen en 
over overstromingsrobuust bouwen. Om de regionale keringen in 2015 – 2020 op orde te 
hebben toetsen we of de waterschappen, die verantwoordelijk zijn voor het beheer van 
regionale waterkeringen, de verordeningen naleven. Wij stellen instrumenten beschikbaar 
voor het toetsen en verbeteren van regionale waterkeringen en maken afspraken over het 
toetsproces en het verbeterprogramma. We ontwikkelen kennis op het gebied van de regi-
onale keringen. We zijn betrokken bij dijkversterkingstrajecten voor de primaire keringen 
en hebben een rol in de rampenbeheersing bij overstromingen. 
 
 

 

Wilnis, zomer 2003 

 
 
 

 
 



9 
 

 Ontwikkelen veiligheidsstrategie voor Nederrijn-Lek 3.2.1

 
In het Deltaprogramma Rivieren wordt gewerkt aan een langetermijnstrategie die ervoor 
zorgt dat de mensen en de economische waarden achter de dijken ook de komende de-
cennia op een goede, passende manier beschermd worden. Momenteel worden hiertoe 
kansrijke strategieën en de voorkeursstrategie ontwikkeld. De uitdaging hierbij is om de 
bescherming tegen overstromingen te koppelen aan de aanwezige gebiedsontwikkelingen 
en andere ruimtelijke ambities in het gebied. Om de waterveiligheidsmaatregelen aan te 
laten sluiten bij de lokale situatie en de lokale ruimtelijke ambities, is het van groot belang 
dat bij het opstellen van de strategieën lokale en regionale overheden en belangenorgani-
saties nauw betrokken worden. Een groot deel van werkzaamheden voor de strategieont-
wikkeling vindt hiertoe plaats in zes deelgebieden binnen het rivierengebied, in de zoge-
naamde ‘regioprocessen’. Eén van de deelgebieden is het regiogebied ‘Nederrijn-Lek’ 
(waarin mede Centraal-Holland en de Gelderse Vallei vallen). De provincie Utrecht is trek-
ker van dit Regioproces, ook voor delen van het grondgebied van Gelderland, Zuid-Holland 
en Noord-Holland. 

 

 
Excursie Statencommissie RGW: Grebbedijk als Deltadijk? 

 

Basis 

Relatie kerntaak Relatie ontwikkelopgaven Integreren met Maatschappelijk belang 

Ruimtelijke ontwikkeling 
Economische ontwikkeling 
Afgeleid belang: natuur en landschap 
 

Utrecht topregio 
Krachtige steden en dorpen 
Vitaal landelijk gebied 
Bereikbaar Utrecht 

Deltaprogramma, provinciale ruimtelijke 
structuurvisie en provinciaal waterplan 
(inclusief verordeningen), Mobiliteits-
plan, Natuur 2.0, AVP, etc. 

Veiligheid 
Economisch ontwikkeling 
Meekoppelkansen bij waterveiligheids-
maatregelen 
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 Waterveiligheid: Ontwikkelen veiligheidsstrategie voor Nederrijn-Lek 

 

Ambitie, aanpak en te bereiken resultaat 

Ambitie 
 

 

Een door de Regio gedragen advies over de voorkeursstrategie om het Regioprocesgebied tot 2100 veilig te krijgen en te houden tegen over-
stromingen vanuit de Neder-Rijn en Lek. Het hiertoe voorgestelde maatregelenpakket moet passen binnen de ruimtelijke visie van het gebied. 
Andere beleidsterreinen koppelen de waterveiligheidsmaatregelen mee in hun beleid en uitvoering. 

Aanpak 

 
was Toetsende rol met betrekking tot primaire keringen conform de Waterwet.  

Toetsen van bestemmingsplannen op waterveiligheid. 

 wordt Afbouwen van de toetsende rol. Ontwikkelen van regisseursrol gericht op onze centrale rol in het ruimtelijk-economisch domein en natuurdo-
mein.  
Agenderen van waterveiligheid bij de andere beleidsterreinen. 

 voorbeeld Binnen het overstromingsgebied van de Nederrijn-Lek worden in overleg met alle relevante gemeenten en relevante beleidsvelden binnen de 
provinciale organisatie de meekoppelkansen voor waterveiligheidsmaatregelen in beeld gebracht. 

Te bereiken resultaat 
 

 

- Hogere veiligheidsnorm voor dijken langs Neder-Rijn en Lek 

- Geen grootschalige dijkversterkingen bij afgekeurde C-keringen Amsterdam-Rijnkanaal en Hollandse IJssel 

- Grebbedijk als Deltadijk   

- Beperken van de gevolgen van overstromingen door bij gebiedsontwikkelingen hier rekening mee te houden, met name bij kwetsbare 

en vitale infrastructuur (mede provinciale wegen) en grootschalige nieuwbouw.  

- Optimaal meekoppelen andere belangen bij waterveiligheidsmaatregelen 
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 Waterveiligheid: Ontwikkelen veiligheidsstrategie voor Nederrijn-Lek 
 

  

Activiteiten Einddatum (beoogd) 

Veiligheid algemeen 

- Implementatie Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s: gevaar-en risicokaarten (in 2013) en beheerplannen (in 

2015) gereed (Meerlaagsveiligheid).  

2015 en verder 

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

Preventie tegen overstromingen  

- Trekker van het Regioproces Nederrijn-Lek, gericht op het bereiken van hogere waterveiligheidsnormen voor de pri-

maire keringen langs NederRijn/Lek en het opwaarderen van de Grebbedijk tot Deltadijk (met multifunctioneel ruimte-

gebruik), mede via Deltaprogramma (deltadeelprogramma’s Waterveiligheid en Rivieren ( Nederrijn-Lekgebied)). 

2015  

- Verrichten aanvullend onderzoek t.b.v. waterveiligheidssituatie en kansen voor nieuwe Ruimte voor de rivierprojecten, 

etc. t.b.v. Regioadvies Nederrijn-Lek 

2015 

- In overleg met gemeenten en belangenorganisaties lijst maken met projecten in, langs of in de buurt van de Neder-

Rijn en Lek, die mogelijk kunnen meekoppelen met waterveiligheidsmaatregelen in of langs de Neder-Rijn en Lek 

t.b.v Regioadvies Nederrijn-Lek 

2014 

- Toekennen van een andere status van de C-keringen langs Amsterdam-Rijnkanaal en Gekanaliseerde Hollandsche 

IJssel, en overleg en onderzoek hiertoe 

2017 

- Dijkring 45: dijkversterking Eem/Eemmeer, Oostmaat/Bunschoten (programma hoogwaterbeschermingsprogramma 

2).  

2017  

- Vianen: dijkversterking (programma Ruimte voor de rivier).  2015  

- Het inbeeld brengen van het nut en noodzaak van normeringen van de voorlandkeringen langs de Nederrijn en Lek.   

- Voortgang bewaken verbeteringsprogramma regionale waterkeringen (veilige regionale keringen).  Urgente keringen 2015  
Overige keringen 2020  

- Ontwikkelingsprogramma regionale keringen om de voorschriften, handreikingen voor normeren, toetsen en ontwer-

pen te verbeteren.  

2014  

Gevolgenbeperking van overstromingen: ruimtelijke spoor 

- Stimuleren en agenderen om bij ruimtelijke keuzes overstromingsrisico mee te nemen. Continu  
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 Waterveiligheid: Ontwikkelen veiligheidsstrategie voor Nederrijn-Lek 
 

  

Activiteiten Einddatum (beoogd) 

Calamiteiten (overstromingen, wateroverlast en watertekort) 

- Toezicht houden op calamiteitenplannen van de waterschappen en handelen van de waterschappen bij (dreigende) 

calamiteiten. 

Continu  

- Organisatorische voorbereiding van provinciale crisisorganisatie voor hoogwater, wateroverlast en watertekort (actu-

eel draaiboek, jaarlijks oefenen) 

Continu 

- Bijdragen leveren aan voorbereiding van gehele crisisorganisatie voor hoogwater, wateroverlast en watertekort Continu 

- Actief gebruik van overstromingsscenario's bij voorbereiding en waar nodig ook bij (dreigende) calamiteiten Continu 

 

Wie/wat hebben we nodig voor de acties? 

Menskracht, middelen en betrokkenheid buurprovincies, waterbeheerders, rijk, belangenorganisaties  etc. 
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 Verankeren meerlaagsveiligheid in de ruimtelijke agenda 3.2.2

 
Meerlaagsveiligheid werkt via drie ‘lagen’ aan onze bescherming tegen overstromingen. De eerste laag 
is preventie: het voorkómen van een overstroming via dijken e.d. Dit is en blijft de belangrijkste pijler 
van het waterveiligheidsbeleid. Een overstroming is echter nooit uit te sluiten. De tweede en derde laag 
zijn dan ook gericht op het beperken van de gevolgen van een overstroming. De tweede laag richt zich 
op een duurzame ruimtelijke inrichting van ons land. De derde laag zet in op een betere organisatori-
sche voorbereiding op een mogelijke overstroming (rampenbeheersing). Het toepassen van het princi-
pe van meerlaagsveiligheid biedt de mogelijkheid om de gevolgen van een overstroming te beperken 
en ervoor te zorgen dat na een ramp het herstel voorspoediger verloopt. In het Deltaprogramma komt 
meerlaagsveiligheid prominent naar voren.  
In onze provinciale ruimtelijke structuurvisie en provinciale ruimtelijke verordening hebben we bepa-
lingen opgenomen t.a.v. meerlaagsveiligheid. Bij nieuwe bouwlocaties en nieuw grondgebruik in het 
ruimtelijk plan moet worden aangegeven hoe rekening wordt gehouden met randvoorwaarden vanuit 
waterveiligheid. Dit concentreert zich met name op kwetsbare en vitale objecten en grootschalige 
woonwijken en bedrijventerreinen. Voor buitendijkse gebieden geldt dit ook voor kleinschalige woon-
wijken en bedrijventerreinen. Door een goed doordachte locatiekeuze en inrichting kunnen de gevol-
gen van een overstroming aanzienlijk beperkt worden. 
 
 

 

Meerlaagsveiligheid 
 
 

 

Basis 

Relatie kerntaak Relatie ontwikkelopgaven Integreren met Maatschappelijk belang 

Ruimtelijke ontwikkeling 
Economische ontwikkeling 
Afgeleid belang: natuur en landschap 
 

Utrecht topregio 
Krachtige steden en dorpen 
Vitaal landelijk gebied 
Bereikbaar Utrecht 

Deltaprogramma, Provinciale Ruimtelij-
ke Structuurvisie en Provinciaal water-
plan (inclusief verordeningen), Mobili-
teitsplan, AVP, RAG etc. 

Veiligheid 
Economisch ontwikkeling 
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  Waterveiligheid: Verankeren meerlaagsveiligheid in de ruimtelijke agenda  

 

Ambitie, aanpak en te bereiken resultaat 

Ambitie 
 

 

Overstromingsrisico’s worden bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, ruimtelijke keuzen en in de planuitwerking door alle betrokken overheden 
vroegtijdig meegenomen. 

Aanpak 
 

was Concentratie van provinciale werkzaamheden op orde krijgen primaire en regionale keringen. 

 wordt Verbreding naar meerlaagsveiligheid. Ontwikkelen van regisseursrol gericht op onze centrale rol in het ruimtelijk-economisch domein en 
natuurdomein.  
Agenderen van waterveiligheid bij de andere beleidsterreinen. Wij overleggen met gemeenten via de ruimtelijke agenda over het principe van 
meerlaagsveiligheid tegen overstromingen. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van de door ons ontwikkelde handreiking ‘Over-
stromingsrobuust inrichten’. 
 

 voorbeeld Bij provinciale wegen rekening houden met preventieve evacuatie. Opgave is snelle en betrouwbare routes het evacuatiegebied uit. Concreet 
betekent dit bijvoorbeeld het mogelijk maken van reverse laning, dat wil zeggen de weg geschikt maken om volledig één richting op te gaan. 
Omdat hoogwater op de rivier vaak samengaat met hevige regenval is het van cruciaal belang dat de evacuatiewegen niet onder lopen door 
regen op bepaalde locaties. 

Te bereiken resultaat 

 
Beperken van de gevolgen van overstromingen door bij gebiedsontwikkeling hier rekening mee te houden. 

 
 

Activiteiten Einddatum (beoogd) 

1) Actieve rol binnen Deltaprogramma’s Nieuwbouw en Herstructurering, Waterveiligheid en Rivieren. 2015 

2) Per gemeente in beeld brengen van relevante informatie voor meerlaagsveiligheid; 2013 

3) Vroegtijdig met gemeenten meedenken over de mogelijkheden voor overstromingsrobuust bouwen; Continu 

4) Meerlaagsveiligheid meenemen vanwege provinciale werkzaamheden (bijvoorbeeld provinciale wegen) Continu 

 

Wie/wat hebben we nodig voor de acties? 

Menskracht, middelen en betrokkenheid buurprovincies, waterbeheerders, gemeenten, rijk etc. 
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3.3 Leefkwaliteit stedelijk gebied 

 
De aantrekkelijkheid van onze regio blijft alleen gelden als we er in slagen om een 
gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving te bieden. Het is de uitdaging de 
leefkwaliteit vroegtijdig te betrekken bij ruimtelijke keuzes en inrichtingsvraagstukken. 
Het toepassen van de lagenbenadering is op het niveau van de ruimtelijke ordening 
een basis om deze kwaliteit te realiseren. Op het niveau van inrichtingsvraagstukken 
en locatiekeuzes maken we onder meer gebruik van de instrumenten duurzaam ont-
werpen en GezondheidsEffectScreening (GES). 
 
Geluidbelasting en luchtkwaliteit als gevolg van wegverkeer zijn de belangrijkste 
oorzaken van de aantasting van het leefklimaat. Daarom is één van de opgaven voor 
een goede leefkwaliteit van het stedelijk gebied het beperken van de negatieve effec-
ten van mobiliteit. Dit doen we door het treffen van maatregelen ter beperking van de 
belasting door mobiliteit (GroenGasGeven, project Snelladen, stil asfalt en over-
drachtsmaatregelen) en ter beperking van de blootstelling aan negatieve effecten van 
mobiliteit (bijv. tracékeuzes). Hierbij ligt er een nadrukkelijke relatie tussen deze prio-
riteit en het Mobiliteitsprogramma. 
 
Leefkwaliteit stedelijk gebied maakt onderdeel uit van het begrip ruimtelijke kwaliteit 
in de PRS. In de kadernota Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling (WBO) is dit 
onderkend door duurzame binnenstedelijke kwaliteit als prioriteit te benoemen. In het 
actieplan van de kadernota wonen wordt het onderwerp leefkwaliteit stedelijke ge-
bied, als onderdeel van duurzame binnenstedelijke kwaliteit, vertaald in acties en te 
bereiken resultaten. Het gaat hierbij vooral om het inbrengen van expertise bij bin-
nenstedelijke ontwikkelingen. 
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 Inbrengen van expertise leefkwaliteit bij binnenstedelijke ontwikkeling 3.3.1

 
Inleiding 
Voor het realiseren van een gezonde, veilige en aantrekkelijke binnenstedelijke leefomgeving is sa-
menhang tussen ruimtelijke ordening en milieu belangrijk. Daarom wil de provincie stimuleren dat mili-
eukwaliteiten als externe veiligheid, geluid, geur, lucht, donkerte en bodem en water vroegtijdig en 
integraal worden meegewogen bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen.  
In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) is  een woningbouwprogramma opgenomen van 
68.000 woningen tot 2028. De provincie maakt daarbij de keuze om in te zetten op de ontwikkelings-
mogelijkheden binnen de rode contouren, o.a. om hiermee de druk op het landelijk gebied te beperken. 
De binnenstedelijke opgave is in de PRS als één van de belangrijkste beleidsopgaven benoemd. Ge-
volg hiervan is dat een verdichting van functies plaatsvindt en daardoor de milieukwaliteiten onder druk 
komen te staan. Door de complexiteit van processen en belangen, is het voor partijen lastig om goede 
integrale afwegingen te maken en daarmee een goede leefomgevingskwaliteit te bereiken. Door de 
inbreng van expertise op het gebied van leefkwaliteit bij binnenstedelijke ontwikkeling wil de Provincie 
dit afwegingsproces faciliteren. 
 
 

 
 

 

 

Basis 

Relatie kerntaak Relatie ontwikkelopgaven Integreren met Maatschappelijk belang 

Ruimtelijke ontwikkeling 
Economische ontwikkeling 
Bereikbaarheid 
Afgeleid belang: natuur en landschap 
 

Utrecht topregio 
Krachtige steden en dorpen 
Vitaal landelijk gebied 
Bereikbaar Utrecht 

GRO agenda, actieplan Wonen Bin-
nenstedelijke Ontwikkeling (WBO), 
RAP, RAG, Mobiliteitsprogramma, IGP 
 

Economische ontwikkeling 
Gezondheid 
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 Leefkwaliteit stedelijk gebied: Inbrengen van expertise leefkwaliteit bij binnenstedelijke ontwikkeling 

 

Ambitie, aanpak en te bereiken resultaat 

Ambitie 

 
Bij binnenstedelijke ontwikkeling worden door betrokken interne en externe partijen de ambities, zoals die uitgewerkt zijn in de milieukwali-
teitsprofielen

3
, vroegtijdig en integraal meegewogen in ruimtelijke keuzen en in planuitwerking. 

Aanpak 
 

was Gemeenten worden met proceskennis en inhoudelijke kennis ondersteund bij de aanpak van projecten vanuit het ondersteuningstraject van 
de Leidraad Water en Milieu. Dit gebeurt met name vanuit een milieu-invalshoek. 

 wordt Om bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties te ondersteunen bij complexe binnenstedelijke opgaven, kunnen zij bij ons terecht 
voor kennis, steun en (onafhankelijk) advies. Het beantwoorden van dergelijke vragen pakken we bijvoorbeeld op met kennisdeling of door 
inzet van adviseurs. We zetten hierbij in op het meekoppelen van deze ondersteuning met andere ontwikkelingstrajecten. Daarnaast gaan we 
verder met het ondersteuningstraject vanuit de Leidraad Water en Milieu. De PRS biedt naast deze integrale ondersteuning ook de mogelijk-
heid tot sectorale inzet door de provincie. 
We gaan interne allianties aan en laten op deze manier de leefkwaliteit van het binnenstedelijk gebied doorwerken in andere beleidsterreinen. 
Het gaat hierbij zowel om beleidsagendering en -voorbereiding als beleidsuitvoering (bijvoorbeeld via het Actieplan WBO), incl. Vergunning-
verlening en Handhaving. We geven deze allianties vorm door middel van advisering en stimulering van andere beleidsvelden, zodat vanuit 
deze beleidsvelden invulling wordt gegeven aan de uitgangspunten van leefkwaliteit bij binnenstedelijke ontwikkeling. We maken daarbij ge-
bruik van instrumenten zoals Duurzaam Ontwerpen

4
, milieukwaliteitsprofielen en de GES

5
-tool. 

 voorbeeld Het stimuleren van energiebesparing in de bestaande bouw werd veelal als losstaande activiteit opgepakt, die qua timing onvoldoende reke-
ning hield met de praktijk van bijvoorbeeld investeringsmomenten van woningcorporaties. Door de aanpak van buiten naar binnen te organise-
ren, rekening houdend met de investeringsmomenten, had dit voorkomen kunnen worden. In de kadernota wonen zal dit onderwerp integraal 
onderdeel gaan uitmaken van gebiedsontwikkeling. Daardoor wordt aangesloten bij een concrete behoefte. 

Te bereiken resultaat 
 

 

Het resultaat van het inbrengen van expertise op het gebied van leefkwaliteit bij binnenstedelijke ontwikkeling is dat een verantwoorde binnen-
stedelijke kwaliteit wordt bereikt die in overeenstemming is met de ambities zoals benoemd in de milieukwaliteitsprofielen en de GES-tool (zie 
6.2.2). Indien het niet mogelijk blijkt te zijn deze kwaliteit te behalen, wordt inzicht gegeven in de afweging die heeft plaatsgevonden. 
Dit bereiken wij doordat: 
- binnen beleidsvelden de verantwoordelijkheid wordt opgepakt om invulling te geven aan de uitgangspunten van leefkwaliteit bij stedelijke 

ontwikkeling; 

- hiermee aspecten van leefkwaliteit vroegtijdig, integraal en volwaardig in binnenstedelijke projecten worden meegewogen; 

- partijen (intern en extern) kennis hebben van relevant instrumentarium en in staat zijn dit in te zetten in ruimtelijke planprocessen. 

 

 

                                                           
3
 Voor het stedelijk gebied zijn vijf onderscheidende gebiedstypen benoemd.  

4
 Hierbij wordt op een integrale wijze aan bijvoorbeeld een programma van eisen of een gebiedsvisie gewerkt. Via een koppeling tussen ontwerptafel en rekenprogramma wordt direct doorgere-

kend en inzichtelijk gemaakt hoe het plan scoort op van te voren gekozen criteria als geluidkwaliteit, fietsverbindingen of OV-bereikbaarheid. Ook bestaat de mogelijkheid het plan op financiële 
haalbaarheid door te rekenen. 
5
 GES Stad & Milieu (Gezondheidseffectscreening) is een succesvol screeningsinstrument om inzicht te krijgen in de gezondheidsaspecten van (ruimtelijke) planvorming. 
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Leefkwaliteit stedelijk gebied: Inbrengen van expertise leefkwaliteit bij binnenstedelijke ontwikkeling 

  

Activiteiten Einddatum (beoogd) 

Implementatietraject DGO in- en extern 

- Alle gemeenten in de provincie Utrecht zijn in de gelegenheid gesteld zich te laten ondersteunen bij één concreet 

(binnenstedelijk) project om Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO)  in de praktijk te brengen. 

2015 

- Jaarlijks wordt aan medewerkers van gemeenten, waterschappen en provincie een opfriscursus duurzame ge-

biedsontwikkeling gegeven. 

2015 

- In gebiedsontwikkelingen en infrastructurele projecten waar we als provincie zelf initiatiefnemer zijn of waarbij we 

anderszins betrokken zijn (bijv. Noordvleugel, A12 zone, woningbouw vliegbasis Soesterberg, binnenstedelijke ont-

wikkeling Vianen), nemen we de onderwerpen leefbaarheid en duurzaamheid als integraal onderdeel mee. We we-

gen deze onderwerpen volwaardig en transparant af met andere belangen. De ambities zoals benoemd in de mili-

eukwaliteitsprofielen zijn daarbij uitgangspunt. Waar mogelijk zetten we de milieukwaliteitsprofielen in, in combinatie 

met de digitale ontwerptafel. 

doorlopend 

Instrument duurzaam ontwerpen 

- We verkennen het draagvlak en de haalbaarheid voor een integraal instrument voor duurzame gebiedsontwikkeling. 

We onderzoeken hierbij de mogelijkheden van het vertalen van het begrip ruimtelijke kwaliteit uit de PRS in meetba-

re ambities, in combinatie met digitaal ontwerpen. 

2014 

- Indien bovenstaande actie positief wordt ervaren, ontwikkelen we een integraal instrument voor duurzame gebieds-

ontwikkeling, gekoppeld aan een digitale ontwerptafel. De bestaande ambities voor leefbaarheid en duurzaam-

heid uit de milieukwaliteitsprofielen verwerken we hierin. 

2015 

Adequate (geografische) informatie 

- We zorgen voor actuele, goed ontsloten geografische informatie op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid 

ter ondersteuning van gebiedsprocessen. 

doorlopend 

- We continueren de samenwerking met Agentschap.nl
6
 om de goede voorbeelden van duurzaam bouwen webbased 

ter beschikking te stellen aan gemeenten en andere partijen in de bouwkolom. We actualiseren deze voorbeelden 

jaarlijks. 

 

doorlopend 

                                                           
6
 zie: http://www.kennishuisgo.nl/voorbeeldprojecten/ 
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Leefkwaliteit stedelijk gebied: Inbrengen van expertise leefkwaliteit bij binnenstedelijke ontwikkeling 

  

Activiteiten Einddatum (beoogd) 

Relatie mobiliteit 

- We onderzoek de meerwaarde van en de behoefte aan een regionale verkeersmilieukaart. Afhankelijk van de uit-

komsten van dit onderzoek stellen we een verkeersmilieukaart op. 

2014 

- Onderzoek naar inzet van de (toekomstige) tramverbindingen voor de bevoorrading van de binnenstad van Utrecht. 2015 

- We verkennen de mogelijkheden van de inzet van alternatieve brandstoffen zoals LNG en waterstof; 2013 

- We ontwikkelen samen met het bedrijfsleven een provinciedekkend netwerk van elektrische laadpalen;    2013 

- We onderzoeken of de marktsituatie aanleiding geeft om als provincie financieel bij te dragen in extra groengas 

tankstations; we zetten de adviesgesprekken voort om alternatieve brandstoffen te stimuleren bij bedrijven.    

2013 

Vergunningverlening en handhaving 

- We onderzoeken de mogelijkheid om beleid op te stellen waardoor het mogelijk wordt gemaakt selectief vergunnin-

gen te verlenen en daarmee op binnenstedelijke kwaliteit te sturen.  

2014 

- We leveren inbreng in het handhavingsplan van de provincie om daarmee te sturen op binnenstedelijke kwaliteit. 2014 

Relatie kadernota en actieplan Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling 

- We sluiten aan bij de volgende acties uit het actieplan WBO: 

- Ondersteuning bij uitplaatsing hinderlijke bedrijven gekoppeld aan wonen; 

- Ondersteuning van gemeenten bij het verduurzamen van integrale ruimtelijke planontwikkeling door inzet van ver-

nieuwende instrumenten; 

- Ondersteuning van gemeenten door het digitaal beschikbaar stellen van ruimtelijke relevante milieu informatie ge-

richt op onder andere inzicht in gezondheidseffecten van ruimtelijke maatregelen (atlas leefomgeving); 

- programma kantoren;       

doorlopend 

- We onderzoeken de meerwaarde van een revolverende financieringsconstructie gericht op het verduurzamen van 

de woningvoorraad voor onder andere starters. 

2014 

 

Wie/wat hebben we nodig voor acties? 

De activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met onze externe partners (o.a. gemeenten, RUD, waterschappen, ontwikkelaars, woningcorporaties, GGD, kennis-
instituten, RWS ) en binnen de provincie met de relevante beleidsvelden. 
Menskracht en middelen. 
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 Toepassen en gebruik van de gezondheidseffectscreening (GES) 3.3.2

 
De Gezondheidseffectscreening (GES) is een instrument waarmee vooraf inzicht verkre-
gen wordt in de verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van 
de (toekomstige) bewoners. Een GES geeft een goed beeld van de gezondheidsknelpun-
ten en kansen bij ontwikkelingsprojecten, wijzigingen in de ruimtelijke ordening of infra-
structuur en landelijke herstructureringsprojecten. 
Een GES kan bij veel stedelijke en infrastructurele projecten en plannen een zeer waarde-
volle investering zijn, waardoor de woonomgeving gezonder ingericht kan worden, toe-
komstige problemen voorkomen kunnen worden en op termijn fors geld kan worden be-
spaard. Daarmee wordt de mogelijkheid gegeven in de verdere uitwerking hiermee opti-
maal rekening te houden.  
In Nederland zijn er voor de meeste milieufactoren normen op basis van EU of nationale 
regelgeving. Bij planvorming wordt doorgaans uitsluitend rekening gehouden met deze 
wettelijke milieunormen. Voor een aantal milieufactoren geldt dat ook beneden de wettelij-
ke grenswaarden gezondheidseffecten kunnen optreden en dus gezondheidswinst behaald 
kan worden. Zo kan bij een geluidbelasting onder de norm ernstige hinder en slaapversto-
ring optreden. Met de GES kan ook de blootstelling onder de wettelijke norm inzichtelijk 
gemaakt worden, zodat een genuanceerder beeld van plankwaliteit ten aanzien van milieu 
en gezondheid ontstaat en duidelijk wordt waar gezondheidswinst te behalen is.   
 

 
 
 

 
 
        Kaart gezondheidseffecten  

 

 

Basis 

Relatie kerntaak Relatie ontwikkelopgaven Integreren met Maatschappelijk belang 

Ruimtelijke ontwikkeling 
Economische ontwikkeling 
Bereikbaarheid 
Afgeleid belang: natuur en landschap 

Utrecht topregio 
Krachtige steden en dorpen 
Bereikbaar Utrecht 

GRO agenda, actieplan Wonen Bin-
nenstedelijke Ontwikkeling (WBO), 
RAP

7
, RAG, Mobiliteitsprogramma, 

IGP, Natuurvisie 2.0 

Economische ontwikkeling 
Gezondheid 
Beleving/recreatie  

  
 
 
 
 

                                                           
7
 Met name het RAP-project Optimale inpassing Infrastructuur 
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 Leefkwaliteit stedelijk gebied: Toepassen en gebruik van de gezondheidseffectscreening (GES) 

 

Ambitie, aanpak en te bereiken resultaat 

Ambitie 
 

 

Bij alle nieuwe infrastructurele projecten en gebiedsontwikkelingen waar we als provincie zelf initiatiefnemer zijn, of bij projecten waarbij we 
betrokken zijn, passen we de GES vroegtijdig toe. Daarnaast gebruiken we de informatie uit de toepassing van het instrument GES bij her-
structureringsprojecten en wegaanpassingen. 
De resultaten van de GES worden door betrokken interne en externe partijen integraal meegewogen in ruimtelijke keuzen en in planuitwer-
king. 

Aanpak 
 

was Gezondheid gerelateerde milieuaspecten worden betrokken in een stadium dat de plannen al ver uitgewerkt zijn. De focus ligt in de bestaande 
aanpak op het halen van normen. 

 wordt Gezondheid wordt vroegtijdig, integraal en volwaardig meegewogen in ruimtelijke plannen en infrastructurele plannen. Dit wordt bevorderd 
door de toepasbaarheid van actuele, goed ontsloten geografische informatie. We zetten hierbij in op het meekoppelen met infrastructurele 
projecten volgend uit het Mobiliteitsprogramma en andere ontwikkelingstrajecten, bijvoorbeeld vanuit het actieplan Wonen Binnenstedelijke 
Ontwikkeling. 

 voorbeeld Ring Utrecht, eerste fase van de variantenkeuze. In dit project hebben we met de GES-methode de verschillende varianten beoordeeld. Ge-
zondheid was één van de criteria waarop de varianten zijn beoordeeld. 

Te bereiken resultaat 
 

 

Het resultaat van de toepassing en het gebruik van de Gezondheidseffectscreening (GES) is dat een verantwoorde leefkwaliteit van het stede-
lijk gebied wordt bereikt die in overeenstemming is met de ambities zoals benoemd in de GES-tool. Indien het niet mogelijk blijkt te zijn deze 
kwaliteit te behalen, wordt inzicht gegeven in de afweging die heeft plaatsgevonden. 
Dit bereiken wij doordat: 
- binnen beleidsvelden de verantwoordelijkheid wordt opgepakt om invulling te geven aan de uitgangspunten van gezondheid bij stedelijke 

ontwikkeling; 

- hiermee gezondheidsaspecten vroegtijdig, integraal en volwaardig in binnenstedelijke projecten worden meegewogen; 

- partijen (intern en extern) kennis hebben van relevant instrumentarium en in staat zijn dit in te zetten in ruimtelijke planprocessen. 
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 Leefkwaliteit stedelijk gebied: Toepassen en gebruik van de gezondheidseffectscreening (GES) 

 

Activiteiten Einddatum (beoogd) 

- We zorgen voor actuele, goed ontsloten geografische informatie op het gebied van gezondheid ter ondersteuning 

van infrastructurele projecten en gebiedsontwikkelingen.  

doorlopend 

- We zetten in op het voorkomen van nieuwe gezondheidsknelpunten door: 

- toepassing van GES bij ontwikkelingen m.b.t. gevoelige bestemmingen
8
 en  

- toepassing van GES bij infrastructurele projecten 

Doorlopend, waarbij in 2013: 

- koppeling GES aan woningbouw-

locaties uit het actieplan WBO; 

- koppeling GES aan programme-

ring infrastructurele projecten 

- We maken structureel gebruik van de GES-methode in het RAP-project ‘Optimale inpassing Infrastructuur’ . 2014 

- We brengen het aspect gezondheid standaard in in de Milieueffectrapportages (MER), die de provincie opstelt en 

beoordeelt. 

doorlopend 

- We onderzoeken de mogelijkheden om door middel van een vernieuwende werkwijze en/of nieuwe samenwer-

kingsvormen te komen tot maatregelen die in de gehele provincie het niveau van belasting met name van lucht en 

geluid, kunnen verlagen of daar een aanzet toe kunnen geven. 

doorlopend 

- We ondernemen actie om het gebruik door gemeenten van de GES-methode, en de daarmee verzamelde geo-

grafische informatie over rijks- en provinciale bronnen, te stimuleren. 

doorlopend 

- We onderzoeken de mogelijkheden om via de Atlas Leefomgeving, provinciale website en social media kennis, in-

formatie en goede voorbeelden van gebruik uit te wisselen. 

doorlopend 

- We onderzoeken de meerwaarde van een deskundigenpool die door gemeenten op ad hoc basis kan worden in-

geschakeld. Deze deskundigen denken mee over binnenstedelijke ruimtelijke mogelijkheden ter voorkoming van 

gezondheidsknelpunten.  

2014 

 

Wie/wat hebben we nodig voor de acties? 

De activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met onze externe partners (o.a. gemeenten, RUD, GGD, kennisinstituten, RWS) en binnen de provincie met de rele-
vante beleidsvelden. 
Menskracht en middelen. 

                                                           
8
 Het gaat dan onder meer om woningbouwlocaties, kantorentransformatie, FUHB 
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 Aanpakken van concrete gezondheidsknelpunten 3.3.3

 
We zetten ons in samenwerking met onze partners in op het zoveel mogelijk voorko-
men van gezondheidsknelpunten in het stedelijk gebied3.3.2. Op het moment dat wij 
betrokken zijn bij ruimtelijke en/of infrastructurele ontwikkelingen, zetten we ons ook 
in op het aanpakken van bestaande gezondheidsknelpunten. We brengen de belas-
ting in beeld en gaan samen met onze partners op zoek naar aanvullende maatrege-
len om de milieubelasting terug te dringen en waar nodig aanvullende financiering te 
regelen. Zo wordt een nieuwe ontwikkeling ook een kans voor verbetering van het 
leefklimaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Basis 

Relatie kerntaak Relatie ontwikkelopgaven Integreren met Maatschappelijk belang 

Ruimtelijke ontwikkeling 
Economische ontwikkeling 
Bereikbaarheid 
Afgeleid belang: natuur en landschap 
 

Utrecht topregio 
Krachtige steden en dorpen 
Bereikbaar Utrecht 

GRO agenda, actieplan Wonen Bin-
nenstedelijke Ontwikkeling (WBO), 
RAP

9
, RAG, Mobiliteitsprogramma, 

IGP, Natuurvisie 2.0 

Economische ontwikkeling 
Gezondheid 
Beleving/recreatie  

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Met name het RAP-project Optimale inpassing Infrastructuur 
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 Leefkwaliteit stedelijk gebied: Aanpakken van concrete gezondheidsknelpunten 

 

Ambitie, aanpak en te bereiken resultaat 

Ambitie Bij ontwikkelingen waar de provincie een rol speelt, worden de concrete gezondheidsknelpunten bespreekbaar gemaakt en wordt gezocht 
naar mogelijke oplossingen en de financiering daarvan. We maken hierbij gebruik van het instrument GES (zie 3.3.2). 

Aanpak 
 

was Gezondheidsknelpunten komen pas in beeld in een stadium dat de plannen al ver uitgewerkt zijn. De focus ligt in de bestaande aanpak op het 
halen van normen. Met dit uitgangspunt worden de schrijnende gevallen niet aangepakt. 

 wordt Gezondheid wordt vroegtijdig, integraal en volwaardig meegewogen in ruimtelijke en infrastructurele plannen. We hanteren hierbij de volgen-
de aanpak: 
- we leggen prioriteit bij schrijnende gevallen, in projecten waar we als provincie aan het werk zijn,  
- daarna leggen we de focus op schrijnende gevallen in projecten waar we niet aan het werk zijn, maar waarin we als provincie wel expli-

ciet betrokken zijn.  

- vervolgens  zetten we in op het behalen van quickwins, in projecten waar we als provincie aan het werk zijn. Hier verrichten we dus werk 
met werk. 

 voorbeeld Utrecht-Voordorp: In dit project is stil asfalt gelegd. Wettelijk gezien was dit niet noodzakelijk, maar net voor dit traject en net na dit traject werd 
stil asfalt gelegd (op die trajecten wettelijk wel noodzakelijk). Met deze werk met werk aanpak werd een quick win behaald en de leefomge-
vingskwaliteit van de omwonenden aanzienlijk verbeterd. 

Te bereiken resultaat 

 
We brengen samen met onze partners concrete gezondheidsknelpunten in beeld en maken ze bespreekbaar. Gezamenlijk zetten we ons in 
op het treffen van maatregelen om de meest urgente gezondheidsknelpunten te verminderen en hiermee de leefkwaliteit te verbeteren.  

 

Activiteiten Einddatum (beoogd) 

We voeren een innovatiepilot uit naar het effect van geluidsgoten, waarmee een geluidsreductie tot stand kan worden gebracht, 
gekoppeld aan een belevingsonderzoek. 

2013 

We zetten het Fonds Uitplaatsing (FUHB) actief in voor het oplossen van binnenstedelijke gezondheidsknelpunten.  

Op basis van de GES kaart in combinatie met de programmering en kaarten met ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen, 
brengen wij huidige en toekomstige gezondheidsknelpunten beeld en komen met een voorstel over de mogelijke aanpak. Hierbij 
betrekken we onder meer groenontwikkeling als mogelijke compensatie van milieubelasting door infrastructurele projecten (rela-
tie met programma ruimtelijke kwaliteit). 

2013 

Vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid gaan we interne allianties aan voor het oplossen van concrete gezond-
heidsknelpunten waarbij budgetten kunnen worden gecombineerd. 

doorlopend 

 

Wie/wat hebben we nodig voor de acties? 

De activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met onze externe partners (o.a. gemeenten, RUD, GGD, kennisinstituten, RWS) en binnen de provincie met de rele-
vante beleidsvelden. 
Menskracht en middelen. 
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3.4 Zoetwater 

 
Door klimaatverandering (minder aanvoer van water over de rivier, minder neer-
slag, meer verdamping en een oprukkende zouttong vanuit de zee) zullen vaker 
droogteperioden optreden, waarbij droogteschade aan functies plaatsvindt. De 
watervraag zal hoogstwaarschijnlijk toenemen, waardoor het verschil tussen 
zoetwatervraag en aanbod verder toeneemt. Dit kan gevolgen hebben voor de 
bestaande gebruiksfuncties. Om de zoetwatervoorziening op lange termijn op 
orde te houden richten wij ons op: 
1. Het Deltaprogramma Zoetwater, waarin nu een strategie voor duurzame en 

economisch doelmatige zoetwatervoorziening wordt ontwikkeld (Ontwikkelen 

zoetwater strategieën); 

2. Een verkenning van de gevolgen en de handelingsmogelijkheden voor de 

provinciale belangen (Provinciale zoetwaterverkenning).  

3. Het ontwikkelen van een toekomstperspectief voor bodemdalingsgevoelige 

gebieden.    

Deze grote opgaves vinden plaats op regionale schaal, vragen om een lange 
termijn visie en gaan over economie en ruimtelijke inrichting. Hier past een provin-
ciale rol bij. 
Naast deze onderwerpen richten wij ons ook op het bereiken en behouden van 
een goede grondwaterkwaliteit voor het bereiden van drinkwater. Dit is van be-
lang, omdat grondwaterwinningen last hebben van invloeden uit met name het 
stedelijk gebied, zoals historische verontreinigingen, bestrijdingsmiddelen, en 
geneesmiddelen. Maatregelen worden uitgevoerd om de bedreigingen aan te 
pakken en dit zal de komende jaren de nodige aandacht blijven vragen. Schoon 
drinkwater is opgenomen bij de prioriteit “Drukte in de ondergrond”.  

 

 
Besproeien veenkaden 
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 Ontwikkelen zoetwaterstrategieën en provinciale zoetwaterverkenning 3.4.1

 
De zoetwatervoorziening heeft een directe relatie met de provinciale ontwikkelopgaven voor Utrecht Topregio, 
krachtige steden en dorpen, en vitaal landelijk gebied. Zoetwatervraagstukken gaan over volksgezondheid, 
economie, natuur en ruimtelijk beleid: voldoende zoetwater is basis voor alle functies.  
 
In het kader van het deelprogramma Zoetwater, onderdeel van het Deltaprogramma, worden middels regio-
processen strategieën ontwikkeld om te komen tot een duurzame en economische doelmatige zoetwatervoor-
ziening. In deze regioprocessen wordt in beeld gebracht wat de mogelijke impact is van de deltascenario’s op 
de zoetwatervoorziening in de regio, welke maatregelen in het gebied mogelijk zijn en welke strategie het 
beste bij de regio past. De uitkomsten van de regioprocessen worden gebruikt om op landelijk niveau de stra-
tegische keuzes te maken over de zoetwaterstrategieën, waterverdeling van het zoetwater over watervragers 
en financiering ervan. Ook wordt besloten welke (grootschalige) maatregelen uitgevoerd zullen worden om dit 
te kunnen realiseren. Wij brengen proactief onze expertise, belangen en gebiedskennis in en dragen bij aan 
tussenproducten die ontwikkeld worden. 
 
Wij brengen parallel aan het Deltaprogramma Zoetwater concreet in beeld wat de ontwikkelingen in het be-
schikbare zoetwateraanbod in de toekomst zal betekenen voor de provinciale belangen en de provinciale 
ontwikkelopgaven. Voorbeelden van provinciale belangen zijn natuur, landbouw, bebouwing en wegen, drink-
water, scheepvaart, zwemwater, energievoorziening en recreatie. In deze toekomstverkenning schetsen wij 
ook oplossingsrichtingen om eventuele knelpunten aan te pakken. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Basis 

Kerntaak Ontwikkelopgave Integreren met Maatschappelijk belang 

Ruimtelijke ontwikkeling 
Economische ontwikkeling 
Natuur en landschap  

Utrecht topregio 
Krachtige steden en dorpen 
Vitaal landelijk gebied 

Deltaprogramma, Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie en provinciaal waterplan 
(inclusief verordeningen), Natuur 2.0, 
Mobiliteitsplan, AVP, RAG, RAP, WBO 

Economie 
Veiligheid 
Beleving/recreatie 
Gezondheid  
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 Zoetwater: Ontwikkelen zoetwaterstrategieën en provinciale zoetwaterverkenning 

 

Ambitie, aanpak en te bereiken resultaat 

Ambitie 
 

 

De zoetwatervoorziening op een duurzame en economische wijze op orde houden, ook voor de lange termijn. Dit betekent voldoende water, 
van voldoende kwaliteit op de juiste plaats, op het juiste tijdstip. 

Aanpak 
 

was Toetsende rol van bestemmingsplannen op bijvoorbeeld het drinkwaterbelang en verordenende rol voor calamiteitensituaties droogte. 

 wordt Accentverschuiving van afbouwen toetsende rol naar het ontwikkelen van regisseursrol gericht op het realiseren van de provinciebrede strate-
gie.     

 voorbeeld We zetten in op het beter meenemen van droogte bij zoetwater, zoals robuustere natuur vanwege droogte, verder benutten van kansen voor 
waterberging etc., mede via Natuur 2.0.    

Te bereiken resultaat 
 

 

Strategie voor duurzame en economisch doelmatige zoetwatervoorziening en een toekomstverkenning voor de gevolgen voor de provinciale 
belangen en de provinciale ontwikkelopgaven. 
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 Zoetwater: Ontwikkelen zoetwaterstrategieën en provinciale zoetwaterverkenning 

 

Activiteiten Einddatum (beoogd) 

Participeren in het deltaprogramma Zoetwater 

5) Wij brengen proactief onze expertise, belangen en gebiedskennis in in het Deltaprogramma en dragen bij aan tussenproducten 

die ontwikkeld worden. 

2015 

6) Als provincies krijgen we hoogstwaarschijnlijk een centrale rol in het vaststellen van een basisvoorzieningenniveau zoetwater voor 

functies/gebieden 

pm 

7) In regioprocessen midden/west-Nederland en Rivierenland werken aan uitvoerings- en investeringsprogramma  pm 

Toekomstverkenning en handelingsperspectief voor provinciale belangen 

8) Inventarisatie van de relaties tussen de provinciale belangen/strategische ontwikkelopgave en het verwachte toekomstige zoetwa-

teraanbod.   

2013 

9) Inventarisatie van kansen om bij andere beleidsvelden en strategische ontwikkelgaven het zoetwatervraagstuk beter dan voor-

heen mee te nemen. Met alle binnen de provincie relevante beleidsvelden vindt hiertoe overleg plaats over hun relatie met zoet-

water en eventuele kansen (waaronder ‘laaghangend fruit’) 

2013 

10) Probleemanalyse voor de Utrechtse zoetwatervoorziening: waar ontstaan knelpunten? 2014 

11) Uitvoeren provinciaal actieprogramma zoetwater 2014 en verder 

 

Wie/wat hebben we nodig voor de acties? 

De acties worden in samenwerking met onze regiopartners uitgevoerd (buurprovincies, waterbeheerders, gemeenten, drinkwaterbedrijven, brancheverenigingen, belan-
genorganisaties etc.) en binnen de provincie met de relevante beleidsvelden. 
Menskracht en middelen. 
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 Ontwikkelen toekomstperspectief bodemdalingsgevoelig gebied 3.4.2

 
Een groot deel van de provincie Utrecht bestaat uit veenweidegebied. Door ontwatering daalt de veenbodem 
met gemiddeld circa 1 cm/jaar. Deze daling leidt tot extra kosten voor zowel waterbeheer als de verschillende 
gebruiksfuncties landbouw, de instandhouding van natuurgebieden, infrastructuur en bebouwing. Om dit com-
plexe gebied zo goed als mogelijk te beheren is er speciaal beleid voor. 
 
Het bodemdalingsbeleid is vastgelegd in diverse plannen. In het provinciaal waterplan wordt voor het veenge-
bied een maximale drooglegging aangegeven. In de provinciale ruimtelijke verordening is voor het bodemda-
lingsgevoelige veengebied een beperking van het gebruik van de bodem ten aanzien van omploegen opge-
nomen. In de provinciale structuurvisie zijn wij terughoudend met het uitbreiden van de rode contour en vragen 
wij gemeenten goed rekening te houden met het bouwen op slappe grond. 
Op regionale schaal is in de Voorloper Groene Hart beleid geformuleerd voor de omgang met bodemdaling. 
Dit beleid is gericht op het remmen van bodemdaling en is door de Groene Hart provincies overgenomen in 
hun plannen.  
 
We merken echter dat het uniform remmen in de praktijk een lastige opgave is en het resultaat niet altijd be-
vredigend is. Er zijn gebieden waarvan de experts en beleidsmakers aangeven dat er waarschijnlijk meer 
maatregelen nodig zijn om het gebied op de lange termijn rendabel en leefbaar te houden. Maar er zijn ook 
gebieden waar de gebruiker hinder ondervindt van het beleid, terwijl bodemdaling in deze gebieden misschien 
nooit tot onaanvaardbare knelpunten zal leiden. 
Voor de bodemdalingsgevoelige veengebieden is het van belang inzicht te hebben in de consequenties van 
bodemdaling voor het grondgebruik op de langere termijn. Dit kan op termijn een basis bieden voor gedifferen-
tieerd gebiedsgericht beleid. 
 
We geven prioriteit aan het in beeld brengen van de gevolgen van bodemdaling op de lange termijn. Onze 
inzet is daarnaast gericht op het verkennen van de mogelijkheden en het nut van ons instrumentarium voor 
gebiedsgedifferentieerd beleid. We geven daarbij prioriteit aan het verkennen van toekomstige knelpunten die 
onafwendbaar zijn en daarnaast aan gebieden waar het huidig beleid wellicht kan worden versoepeld. 
 
In de strategische agenda wordt het belang van vitaal landelijk gebied aangegeven. Door het uitvoeren van de 
toekomstverkenning wordt inzicht verkregen in hoe het landelijk (veen) gebied op de lange termijn vitaal kan 
worden gehouden.  

 
 
 

 
               Eemland in vogelvlucht (huidige situatie) 
 
 

 
Eemland in 2100 (bij verdere bodemdaling) 

 

Basis 

Relatie kerntaak Relatie ontwikkelopgaven Integreren met Maatschappelijk belang 

Ruimtelijke ontwikkeling 
Economische ontwikkeling 
Natuur en landschap  

Utrecht topregio 
Krachtige steden en dorpen 
Vitaal landelijk gebied 

Deltaprogramma, RAG, RAP, WBO, 
Mobiliteitsplan, AVP, KRW 

Economie 
Veiligheid 
Beleving/recreatie  
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 Zoetwater: Ontwikkelen toekomstperspectief bodemdalingsgevoelig gebied 

 

Ambitie, aanpak en te bereiken resultaat 

Ambitie 
 

 

Inzicht te hebben in de consequenties van bodemdaling voor het grondgebruik op de langere termijn en een daarop afgestemd maatregelen-
pakket dat de bodemdaling beperkt en de gevolgen van bodemdaling tot een aanvaardbaar minimum beperkt. Een uitwerking hiervan kan zijn 
een gedifferentieerd gebiedsgericht beleid. 

Aanpak 
 

was Het huidige beleid is gericht op het algeheel remmen van de bodemdaling in de veengebieden. Dit realiseren wij via het water- en het ruimtelijk 
spoor. In het provinciaal Waterplan stellen wij eisen aan de maximale drooglegging. Via het ruimtelijk spoor  zorgen wij dat bij het bestemmen 
rekening gehouden wordt met de draagkracht van het slappe veen en het voorkomen van ploegen en scheuren van grasland. 

 wordt Het beleid voor het tegengaan van bodemdaling afstemmen op een lange termijn toekomstperspectief voor gebruiksfuncties in bodemdalings-
gevoelige gebieden waarbij mogelijk een differentiatie aan de orde is. 

 voorbeeld In een gebied waar onder het veen klei aanwezig is, zou bodemdaling niet tot onafwendbare knelpunten hoeven te leiden. Hier zou een ver-
soepeling van het beleid kunnen worden toegestaan. In andere gebieden, waar op lange termijn onacceptabele knelpunten ontstaan, is meer 
inzet op een transitie van de wijze van het gebruik wenselijk. Deze transitie kan worden gerealiseerd door middel van stimuleringsinstrumenten 
en een verscherping van het huidig beleid 
 

Te bereiken resultaat 
 

 

Een toekomstperspectief voor bodemdalingsgevoelige gebieden dat uitgaat van de gevolgen van bodemdaling op de lange termijn, waarbij 
differentiatie in het water- en ruimtelijk beleid wordt onderzocht. 
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 Zoetwater: Ontwikkelen toekomstperspectief bodemdalingsgevoelig gebied 

 

Activiteiten Einddatum (beoogd) 

Toekomstverkenning naar de gevolgen van bodemdaling op de lange termijn. Dit doen we voor een breed spectrum 
aan beleidsopgaven.  

 

12) Fase 1: het ontwikkelen van een toekomstverkenning voor het beheergebied van HDSR (ook het Zuid-Hollandse deel). 

Looptijd 2011- 2013. Wordt afgesloten met een bestuurlijke consultatie. 

2013 

13) Fase 2: het opschalen van de verkenning naar het Groene Hart. Looptijd 2013-2014/2015. Wordt afgesloten met afspra-

ken op Groene Hart niveau. 

2014/2015 

14) Fase 3: het indien nodig verankering in beleid. Vanaf 2015. Vanaf 2015 

Verkennen we de mogelijkheden van de sturing van onze bestaande beleidsinstrumenten.  
 

 

15) Mogelijk focus aanbrengen in beleidsinstrumenten, bijvoorbeeld door stimuleringsbeleid onderwaterdrainage of doorbe-

leidsdifferentiatie voor drooglegging en –bodembewerking. 

Een keuze over het differentiëren van 
de ruimtelijke instrumenten zal pas na 
deze verkenning aan de orde zijn. De 
verkenning kan hiervoor input leveren 

Uitvoeren van pilots in het landelijk en stedelijk gebied.    

16) Provincie Utrecht is opdrachtgever voor en participeert in een aantal pilots waarbij het bodemdalingsvraagstuk centraal 

staat. In de Nota Ruimte projecten in het landelijk gebied wordt geëxperimenteerd met onderwaterdrainage en het reali-

seren van robuuste watersystemen. In het project “Kockengen Waterproof” wordt een toekomstverkenning voor het ste-

delijk gebied op veengrond uitgevoerd. 

Deze projecten kennen een verschil-
lende looptijd en vormen input voor het 
beleidskader. 

Verkennen transitie en adaptatiemogelijkheden voor het gebruik van het veengebied.  

17) Initiëren en participeren in projecten die adaptatie of transitie beogen, zoals alternatieve gewasteelten, waterberging en 

reductie CO2 uitstoot. 

Deze projecten kennen een verschil-
lende looptijd en vormen input voor het 
beleidskader. 

 

Wie/wat hebben we nodig voor de acties? 

Het opstellen van de toekomstvisie is een gezamenlijk project van HDSR, en provincies Zuid-Holland en Utrecht met een gedeelde verantwoordelijkheid. In fase 2 van 
het project gaan alle waterschappen en provincies in het Groene Hart gebied hiermee aan de slag. 
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3.5 Drukte in de ondergrond 

 
De actualiteit van de drukte in de ondergrond en de gewenste  integrale benadering maken het nodig om het 
beleid voor de ondergrond te vernieuwen. Hiervoor stellen we een Kadernota ondergrond op. 
 
De ondergrond draagt bij aan de ontwikkelopgaven en andere provinciale (wettelijke) taken en opgaven van 
de provincie. We realiseren de opgaven voor de ondergrond  (resp. de ontwikkelopgaven) via de ruimtelijke, 
de water- en milieu-instrumenten of door in samenwerking op gebiedsniveau tot gedragen maatschappelijke 
oplossingen te komen.  
 
Het gaat om het benutten van de basiskwaliteiten van de ondergrond zoals draagkracht (gevoeligheid in veen-
gebieden), productie (drinkwater, energie, substraat voor landbouw en natuur), “ruimte” (ondergronds bouwen, 
opslag en infrastructuur) en regulering (afbraak verontreinigingen). 
Duurzaam gebruik van de ondergrond is belangrijk voor de maatschappelijke opgaven en het beschikbaar 
blijven voor toekomstige generaties.  
 
De provinciale taak voor de ondergrond focust op de ruimtelijke gevolgen (Wet ruimtelijke ordening), de 
grondwaterlaag (Waterwet en Wet milieubeheer) en enkele specifieke bodemtaken (Wbb). 
De provincie heeft wettelijke opgaven voor grondwater, drinkwater, verdroging, ontgrondingen, bodemsanering 
en de Kaderrichtlijn Water (grondwater). 
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 Vervullen regisseursrol ondergrond 3.5.1

 
De toenemende claims op het gebruik van de ondergrond leiden tot nieuwe beleidsopgaven die in de Kader-
nota ondergrond focus krijgen.  Voor een goede afweging is er behoefte aan een sterke regisseursrol. Op 
basis daarvan willen we onze bestaande regisseursrol verbreden en versterken. 
 
We geven prioriteit aan regionale samenwerking met gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven  en 
anderen (regulier of projectmatig): 

 bij maatschappelijke of beleidsmatige ontwikkelingen zoals de drukte in de ondergrond, bijv. op het 

terrein van grondwater/drinkwater / bodemenergie / grondwaterverontreinigingen, of 

 waar gebruik ondergrond  substantiële maatschappelijke impact heeft en provinciale belangen of 

opgaven in het geding zijn zoals voor natuur/verdroging. 

Samenwerken in de ondergrond

Basiskwaliteit 
ondergrond

Beleid

Belangen

 
 
 

Basis 

Relatie kerntaak Relatie ontwikkelopgaven Integreren met Maatschappelijk belang 

Ruimtelijke ontwikkeling 
Economische ontwikkeling 
Natuur en landschap 
Bereikbaarheid 
Cultuurhistorisch erfgoed 

Utrecht topregio 
Krachtige steden en dorpen 
Vitaal landelijk gebied 
Bereikbaar Utrecht 
 

Deltaprogramma, RAG, RAP, WBO, 
Mobiliteitsplan, AVP, Cultuurnota 

Voedselveiligheid/Gezondheid 
Economische ontwikkeling 
Energie 
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 Drukte in de ondergrond: Vervullen regisseursrol ondergrond 
 

 

Ambitie, aanpak en te bereiken resultaat 

Ambitie 

 
De provincie wil vanuit haar (wettelijke) verantwoordelijkheden en expertise van de ondergrond en het (grond)watersysteem bijdragen aan 
goed afgewogen ruimtelijke gebiedsontwikkelingen. We versterken en verbreden onze regisseursrol. 

Aanpak 

 
was Het uitvoeren van wettelijke taken. 

 wordt Proactief oppakken regierol of als samenwerkingspartner bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen waar dit zich aandient. Voortzetten van 
wettelijke taken. In het traject van de Kadernota ondergrond (nieuw beleid) gaan we verder invulling geven aan de regisseursrol resp. de ge-
biedsgerichte samenwerking, zoals bij de toepassing van bodemenergiesystemen in het grondwater.  
 

 voorbeeld Met de gemeente Veenendaal onderzoekt de provincie de kansen voor gebiedsgericht grondwaterbeheer in relatie tot de binnenstedelijke 
ontwikkeling. Aanleiding zijn de complexe grondwaterverontreinigingen in het binnenstedelijk gebied. Concreet zijn digitale kaarten voor bo-
dem- en grondwaterkwaliteit en ondergrondse en bovengrondse functies gemaakt. Op basis hiervan wordt een samenhangende visie ontwik-
keld voor het grondwaterbeheer in het binnenstedelijke gebied. Vervolgens werkt de gemeente Veenendaal in samenwerking met de provincie 
deze uit in een gebiedsgericht grondwaterbeheerplan. 
 

Te bereiken resultaat 
 

 

Wij vervullen op een proactieve wijze de regierol voor de ondergrond, gericht op het evenwichtig afwegen van ondergrondse functies en be-
langen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wij vullen deze rol nadrukkelijk in wanneer onze partners daaraan behoefte hebben en waar we dit zelf 
noodzakelijk vinden.  
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 Drukte in de ondergrond: Vervullen regisseursrol ondergrond 
 

 

Activiteiten Einddatum (beoogd) 

 Een coördinatierol bij gebiedsdossiers drinkwater (diverse gebieden met alle betrokken partijen). Gebiedsaanpak voor 

(ruimtelijke) ontwikkelingen in grondwaterbeschermingsgebieden. Als de KRW-doelen in gebieden niet worden gehaald 

worden KRW-grondwatermaatregelen opgenomen (Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta). 

Doorlopend 
 
KRW (2015) 

 Coördinatierol bij mijnbouwactiviteiten. Voor schaliegas en diepe geothermie zijn bij het Rijk opsporingsvergunningen 

aangevraagd. Vanuit haar adviesrol pakt de provincie de coördinatierol op waar het gaat om positiebepaling voor ruim-

telijke/landschappelijke mogelijke milieueffecten of risico’s zoals vanwege grondwater en drinkwaterwinning, maar ook 

de kansen voor duurzame energie. 

2014 

 De provincie is betrokken bij gebiedsgericht grondwaterbeheer Rijnsweerd gericht op optimalisatie WKO. 2014 

 Project gebiedsgericht grondwaterbeheer (pilot Veenendaal). 2014 

 Maken van een praktisch (GIS-)instrument om regierol, de rol in de gebiedsgerichte samenwerking, onze opgave voor 

behoud en ontwikkeling van bijv. grondwaterafhankelijke natuur of de provinciale adviesrol te faciliteren, bijv. als check-

lists of handreiking. 

2013/2014 

 De provincie brengt haar kennis, kaarten en gegevens in om in samenwerking bij te dragen aan goede duurzame ge-

biedsontwikkelingen en een optimale, goed afgewogen besluitvorming. 

doorlopend 

 Basisregistratie Ondergrond (Wet BRO) De provincie Utrecht werkt actief mee aan de realisatie van de Basisregistratie 

Ondergrond met aanleveren van gegevens en implementatie ervan in de eigen organisatie. Met gebruikmaking van die 

gegevens bevordert de provincie de maatschappelijke processen van het doelmatig gebruik van de ondergrond. 

2014 (vaststelling wet in 2015) 

 Duurzaam bodembeheer in landbouw, natuur en klimaat. doorlopend 

 

Wie/wat hebben we nodig voor de acties? 

Participatie partners en maatschappelijke veld. 

 

  



36 
 

 Opstellen nieuw beleid voor de ondergrond 3.5.2

 
Wij willen zichtbaar optreden als regisseur waar drukte in de ondergrond erom vraagt. We stellen 
daarom een Kadernota ondergrond op. Deze nota geeft richtinggevende beleidsuitspraken en biedt 
een kader voor het nieuwe beleid. De Kadernota ondergrond brengt focus aan op de belangrijke 
maatschappelijke vraagstukken voor de ondergrond die in relatie staan tot de provinciale opgaven. 
De keuze waarop de focus ligt gebeurt in de fase van een startnotitie ondergrond (mei 2013). 
 
De Kadernota ondergrond (begin 2014) is een belangrijke bouwsteen voor het Integraal beleidsplan 
Bodem-, water- en milieubeleid (dec. 2015). 

 
 

Basis 

Relatie kerntaak Relatie ontwikkelopgaven Integreren met Maatschappelijk belang 

Ruimtelijke ontwikkeling 
Economische ontwikkeling 
Natuur en landschap 
Bereikbaarheid 
Cultuurhistorisch erfgoed 

Utrecht topregio 
Krachtige steden en dorpen 
Vitaal landelijk gebied 
Bereikbaar Utrecht 

Deltaprogramma, RAG, RAP, WBO, 
Mobiliteitsplan, AVP, Cultuurnota 

Voedselveiligheid/Gezondheid 
Economische ontwikkeling 
Energie 
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 Drukte in de ondergrond: Opstellen nieuw beleid voor de ondergrond 
 

 

Ambitie, aanpak en te bereiken resultaat 

Ambitie 
 

 

Wij streven naar een duurzaam gebruik van de ondergrond dat gebaseerd is op een evenwicht tussen het beschermen en benutten van de 
eigenschappen en kwaliteiten van de ondergrond. 
  
Nieuwe ambitie: De bestaande ambitie gaan we toepassen op de actuele ontwikkelingen  van de drukte in de ondergrond in relatie tot de 
maatschappelijke opgaven waar de provincie voor staat. 
 

Aanpak 

 
was Sectorale plannen voor bodem en grondwater 

 Wordt Kadernota ondergrond als belangrijke bouwsteen voor Integraal beleidsplan  (anticiperen op de Omgevingswet). 
- samenhang met de ontwikkelopgaven;  
- inzet van instrumenten vanuit het ruimtelijke -, water-  en milieukader. 

Traject naar opstelling van een Kadernota ondergrond (integrale aanpak, verbinding met provinciale opgaven en in samenspraak met part-
ners). 

Te bereiken resultaat 
 

 

In 2013 stellen we een Kadernota ondergrond op, dat het nieuwe ondergrondbeleid verwoord. Vaststelling begin 2014 door PS. 
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 Drukte in de ondergrond: Opstellen nieuw beleid voor de ondergrond 
 

 

Activiteiten Einddatum (beoogd) 

In het traject naar de Kadernota ondergrond wordt gekozen waar de focus op komt te liggen en waarvoor beleid wordt ontwikkeld. 

18) Opstellen nieuw beleid ondergrond in twee stappen: 

- Startnotitie ondergrond 

- Kadernota ondergrond 

 
Mei 2013 
Begin 2014 

19) Project Lange Termijn Visie/Interprovinciale Leveringen Vitens. Voor Utrecht blijkt op termijn een tekort aan grondwater voor drink-

water van 15 Mm3 per jaar. In het kader van dit project wordt in samenwerking met Vitens en anderen gezocht naar het ook voor de 

toekomst veiligstellen van voldoende wincapaciteit. Gezien de provinciale kaderstellende rol voor grondwater en bescherming 

grondwaterwinningen voor drinkwater moet dit beleidsmatig worden geborgd (mits grondwater hiervoor in beeld is): 

- Tussenproduct: Richtinggevende beleidsuitspraken in Kadernota ondergrond. 

- Beleid opnemen in Integraal beleidsplan BWM 

 
 
 
 
Begin 2014 
2015 

20) Standpuntbepaling voor de mijnbouwactiviteiten in het kader van STRONG, met name schaliegaswinning en geothermie. Kansen 

voor geothermie als duurzame energiebron. In de Kadernota ondergrond worden hierover beleidsuitspraken opgenomen, die als 

basis dienen voor de reactie op het ontwerp-STRONG. 

Begin 2014 

21) Bodemenergie (WKO-systemen). De uitkomsten van landelijk en provinciaal onderzoek worden tegen het licht gehouden. Kansen 

van deze vorm van duurzame energie en de mogelijke effecten worden afgewogen. Afweging waar knelpunten zijn zoals de ruimte-

lijke inpasbaarheid, interferentie (drukke gebieden), grondwaterverontreinigingen en belang drinkwater. Afweging wat dit betekent 

voor het vigerende grondwaterbeleid. 

In Kadernota ondergrond wordt de richting voor beleid voor bodemenergie, de provinciale rol en samenwerking met partners, zoals 
gemeenten, neergelegd. 

Begin 2014 

22) Gebiedsgericht grondwaterbeheer. Bepalen hoe de provincie haar rol vormgeeft. In de Kadernota ondergrond wordt de richting voor 

beleid neergelegd.   

Begin 2014 

23) Ruimtelijke bescherming Romeinse Limes goed regelen (PRS/PRV of Kadernota Ondergrond) Begin 2014 

 
 

Wie/wat hebben we nodig voor de acties? 

Participatie partners en maatschappelijke veld. 
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4 Middelen, menskracht en voortgangsrapportage/monitoring  

4.1 Inzet materieel budget en inzet fte’s 

Belangrijk voor de realisatie van het bodem-, water- en milieubeleid is een goede doorvertaling van het beleid in de uitvoering. We willen gericht sturing geven aan de inzet van de 
middelen en instrumenten, die ons in de verschillende fasen van beleid (ontwikkeling, realisatie en uitvoering) ter beschikking staan. Zo hebben we € 1,9 miljoen gereserveerd voor 
de uitvoering van de Kadernota herijking BWM beleid. Onderverdeeld in een bedrag van 7 ton euro voor vergunningverlening en handhavingstaken (uit te voeren door de RUD) en 
een bedrag van ruim € 1,2 miljoen om de voorgestelde prioriteiten te ondersteunen. Met deze focus van middelen en instrumenten sturen we op een meer integrale benadering en 
versterken we de verbinding met de ontwikkelopgaven en kerntaken. De keuze van de juiste instrumenten wordt bepaald door de mate waarin deze kunnen bijdragen aan een 
integrale en duurzame afweging. We moeten ons hierbij blijven realiseren dat een groot deel van onze materiële en personele middelen in het bodem-, water- en milieubeleid be-
steed wordt aan het realiseren van onze kerntaken en wettelijke verplichtingen (zie bijlage overzicht BWM-taken).  
 
Zowel wat betreft de personele inzet als de inzet van de materiële middelen op de prioriteiten geldt, dat 2013 in zekere mate als overgangsjaar moet worden beschouwd. Het bij-
sturen richting de prioriteiten betekent afbouwen van projecten en bijsturing in programma’s waarmee enige tijd gemoeid is. Voor lopende programma’s en projecten, die direct in 
te passen zijn in de prioriteiten, is een bedrag van ruim 8 ton euro benodigd (zie onderstaande overzicht).  
Het resterende bedrag willen we gericht inzetten op maatregelen die rechtstreeks van invloed zijn op het verbeteren van de leefkwaliteit stedelijk gebied. Anders dan bij de andere 
prioriteiten, is voor deze prioriteit geen substantieel budget beschikbaar. Het budget zal worden ingezet als procesgeld, voor de ontwikkeling van instrumenten en voor het uitvoe-
ren van pilots. Voor het uitvoeren van concrete maatregelen is het budget relatief beperkt. Omdat leefkwaliteit stedelijk gebied een gedeelde verantwoordelijkheid is met andere 
beleidsterreinen, kan door het aangaan van allianties en het slim combineren van budgetten voldoende kritische massa worden bereikt om concrete maatregelen te bekostigen. 
  

Voorbeeld van een mogelijke aanpak: casus Vianen 
Binnen de rode contour heeft de gemeente beperkte ruimte voor woningbouw. Eén van de bouwlocaties bevindt zich direct naast de Rijksweg A2. Het geluidprobleem is oplos-
baar, maar dat geldt niet voor luchtkwaliteit: de locatie scoort slecht op gezondheid. Het realiseren van een minder kwetsbare bestemming op deze plek ligt meer voor de hand. 
Het omwisselen van functies zou een oplossing kunnen bieden: verplaatsing van een verderaf gelegen bedrijventerrein naar deze locatie en het realiseren van de woonbebou-
wing op de daardoor vrijvallende (gezondere) locatie. Door BWM budget te combineren met budget van wonen en binnenstedelijke vernieuwing kan een financiële basis worden 
verkregen voor deze herschikking van functies.                

 
Specificatie besteding materiële middelen 2013 
Taken Acties Budget 

Beleidsontwikkeling BWM-beleid -Opstellen integraal plan voor fysieke leefomgeving    €     50.000 

Integrale duurzame gebiedsontwik-
keling 

-Ontwikkelen en inzet digitale planningstool voor gebiedsontwikkeling          
-Kwalitatief hoogwaardige (geografische) gegevensbestanden 

€      55.000 
€      30.000 

Leefkwaliteit stedelijk gebied -Ondersteuningstraject DGO bij binnenstedelijke opgave gemeenten   
-Provinciedekkend  netwerk electrische laadpalen  
-Haalbaarheidsstudie alternatieve brandstoffen            
-Cofinanciering van maatregelen voor de top 50 van grootste knelpunten  
-Groengasgeven (rentelasten en adviesgesprekken) 

€    130.000  
€        p.m.     
€        p.m 
€        p.m. 
€      37.800     

Waterveiligheid -Deltaprogramma Waterveiligheid, m.n. trekkersrol Nederrijn-Lek  €    177.700 

Zoetwatervoorziening -Beleidsontwikkeling bodemdaling   
-Projecten Deltaprogramma Water 
-Bestuurlijke organisatie en regelementen waterschappen  
-Werkbudget PU/KRW  

€      90.000 
€      75.000 
€      16.000  
€    100.000 

Drukte in de ondergrond  -Opstellen kadernota ondergrond en maken instrument en toepasbare kennis                 
ondergrond voor integrale gebiedsontwikkeling  

€      80.000 
 

TOTAAL                                                                                                                     €    841.500+pm 
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4.2 Ontwikkelingen in formatie inzet 

In de kadernota is melding gemaakt van een reductie van een aantal fte’s. Het betreft hier ongeveer 15 fte’s die zijn ingezet voor duurzaamheid en duurzame subsidieprogramma’s 
(team duurzaamheid van de voormalige afdeling Milieu met ongeveer 15 fte). 
De subsidieprogramma’s (o.a. Energiek Utrecht) zijn gestopt. Ook twee interne duurzaamheidsprogramma’s zijn beëindigd (evaluaties Actieplan duurzaamheid en programma 
Klimaat op Orde zijn aan PS aangeboden). Dit leidde tot vermindering van fte’s (8-9 fte). 
Een deel van de medewerkers is ‘verhuisd’ naar de  afdeling economie, waar zij zich inzetten voor verankering van duurzaamheid in de organisatie, duurzaamheidseconomie, het 
garantiefonds voor duurzame energie en transitietrajecten met partners voor duurzame energie. Deze fte’s vallen nu onder economie en niet meer onder BWM-beleid. (4-5 fte). 
Verder zijn in de hele organisatie tijdelijke functies niet verlengd (2 fte). 
In totaal heeft dit geleid tot een afname van 15 fte uit de begroting van BWM en zijn er momenteel is nog 57 fte’s beschikbaar voor BWM-beleid en realisatie. 
Deze overgebleven formatie wordt indicatief volgens de verdeling in onderstaand schema ingezet op basiskwaliteiten en de prioriteiten. In de periode tot 2015 zal een verdere 
krimp plaatsvinden met 10%.  
Voor vergunningverlening en handhaving betekent dit een afname van de formatie van 69 naar 62 fte, die zal overgaan naar de RUD.     
 
FTE’s 2013  Zonder overhead 

 Water BMI 
1)

 UFL/MEC/WEG 
1)

 TOTAAL 

Waterveiligheid 
 

5 0 1 6 

Zoetwatervoorziening 
 

4 1 1 grondwater 6 

Ondergrond 
 

 4 1 bodem 5 

Stedelijke leefomgevingskwaliteit  4 2 6 

Basistaken 
 

9 11 5 (beleid uit VEH) 
5 (bodem) 
3 (grondwater) 
1 (leefkwaliteit) 

34 

 18 20 19 TOTAAL: 57  
 

BWM vergunningverlening en handhaving    TOTAAL: 69 

1)  BMI:bodem en milieu; UFL:uitvoering fysieke leefomgeving; MEC:mobiliteit, economie en cultuur; WEG:wegen    

4.3 Voortgangsrapportage/evaluatie   

Omdat de prioriteiten onderdeel uitmaken van de provinciale programmabegroting, wordt op hoofdlijnen de voortgang gerapporteerd via de provinciale jaarrekening. De prioriteiten 
waterveiligheid, zoetwatervoorziening en drukte in de ondergrond kennen daarnaast hun eigen rapportages. Jaarlijks wordt gerapporteerd aan de commssie RGW over het Delta-
programma (waterveiligheid en zoetwatervoorziening) en wordt voor drukte in de ondergrond gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering van het bodemconvenant, de 
voortgang van het waterplan en de voortgang Kaderrichtlijn water voor grondwater. De prioriteit leefkwaliteit stedelijk gebied kent geen eigen voortgangsrapportage. Wel wordt 
deze prioriteit, voor zover die onderdeel uitmaakt van het Programma wonen en binnenstedelijke ontwikkeling, meegenomen in de betreffende voortgangsrapportage.  
Vanuit het streven naar een integraal bodem-,water- en milieubeleid, bestaat er daarnaast behoefte aan een samenhangende rapportage die inzicht verschaft in de voortgang van 
de uitvoering van de prioriteiten en de besteding van bijbehorende middelen en een evaluatie van de effectiviteit van de herijking van het BWM beleid. Deze voortgangsrapportage 
en evaluatie zal ook als input dienen voor het op te stellen integraal plan voor Bodem-, Water- en Milieubeleid (zie paragraaf 2.1). Gekoppeld aan de procedure van dit integrale 
plan zullen wij in 2014 de voortgang/evaluatie rapporteren.      



 
 

Bijlage 1: Instrumenten 

 

I. Lagenbenadering 

In de Omgevingswet is de lagenbenadering een belangrijk ordeningsprincipe. De 
lagenbenadering geeft ook handvatten om concreet invulling te geven aan een inte-
grale aanpak van het provinciale beleid. Deze lagenbenadering is ook opgenomen in 
de Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2018 (PRS), om in ons ruim-
telijk beleid een zorgvuldige ruimtelijke afweging te kunnen maken. De lagenbenade-
ring verdeelt de ruimte in drie lagen: de ondergrondlaag (de fysieke ondergrond, 
bijvoorbeeld het watersysteem en de biotoop), de netwerklaag (infrastructuur als 
wegen en spoorwegen) en de occupatielaag (de weerslag van menselijke activiteiten 
als wonen en werken). De lagenbenadering geeft handvatten om rekening te houden 
met de specifieke eigenschappen van de verschillende lagen afzonderlijk en in on-
derlinge samenhang/wisselwerking. Daarmee worden de consequenties van ruimte-
lijke keuzes vroegtijdig zichtbaar en kunnen deze volwaardig worden meegewogen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het situeren van een bedrijventerrein op een locatie 
waar de mogelijkheid bestaat om geothermie te benutten.   
 

II. Milieukwaliteitsprofielen 

Een milieukwaliteitsprofiel is een hulpmiddel om de passende milieu- en duurzaam-
heidsambities voor een bepaald gebied (gebiedstype) samenhangend uit te drukken. 
Welke milieu-/ duurzaamheidsthema’s relevant zijn, is afhankelijk van opgaven en 
beleid. Per gebiedstype wordt de gewenste kwaliteit aangegeven. Vaak wordt in 
milieukwaliteitsprofielen een bandbreedte in ambities gegeven, per thema variërend 
tussen de wettelijke ondergrens en de hoogst haalbare ambitie. 
Met het opstellen van het milieukwaliteitsprofiel ontstaat vroegtijdig duidelijkheid over 
de milieu-inzet voor ruimtelijke initiatieven. Milieu- en duurzaamheidsvraagstukken 
worden hierdoor flexibeler en creatiever meegenomen in het beleid per gebied. De 
profielen komen daarom bij voorkeur tot stand in nauwe, vroegtijdige samenwerking 
tussen de bij de planontwikkeling betrokken vakdisciplines en, zo mogelijk, ook met 
de betrokkenen uit de wijk of buurt. 
Het instrument milieukwaliteitsprofielen is recent geactualiseerd en kan, gekoppeld 
aan een ontwerptafel (maptable), worden gebruikt voor in principe alle ruimtelijk 
relevante beleidsopgaven en projecten. In de loop van 2013 wordt een traject ingezet 
om het bestaande instrument voor BWM-aspecten voor duurzame gebiedsontwikke-
ling (DGO) te ontwikkelen tot een instrument voor integrale (binnenstedelijke) ge-
biedsontwikkeling (triple P). De milieukwaliteitsprofielen zullen hier onderdeel van 
gaan uitmaken. Het huidige instrument is gekoppeld aan een maptable. Onderzocht 
wordt of het wenselijk is om het instrument geschikt te maken voor decentrale PC 
toepassing door andere partijen. 

 
 
 
 

III. Implementatietraject duurzame gebiedsontwikkeling 

Het implementatietraject is bedoeld om zowel binnen de provinciale organisatie als 
bij gemeenten kennis en ervaring te ontwikkelen op het gebied van integrale duur-
zame gebiedsontwikkeling. Deze werkwijze is onlosmakelijk verbonden met de be-
oogde werkwijze binnen de ontwikkelopgaven uit de strategische agenda en sluit 
bijvoorbeeld aan bij de aanpak van duurzame binnenstedelijke kwaliteit uit het actie-
plan Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling. 
 
Interne training Duurzame gebiedsontwikkeling 

Voor gemeenten is een trainingsprogramma ontwikkeld over theorie en praktijk van 
DGO. De voorgenomen interne training is opgeschort tot medio 2013 om de ontwik-
kelingen rond de GRO- agenda en het wonen programma af te wachten. Tijdens de 
training wordt gewerkt aan de hand van een casus uit een binnenstedelijke opgave. 
 
Ondersteuning van individuele gemeenten bij het tot stand brengen van een concreet 
ruimtelijk plan volgens DGO principes. 
Aansluitend op de trainingen worden gemeenten ondersteund om het geleerde in de 
praktijk te brengen bij de ontwikkeling van een concreet plan, waarbij vanaf dit jaar 
de voorkeur ligt op een binnenstedelijke ontwikkeling. Op dit moment worden de in 
2013 te ondersteunen (kansrijke) projecten geïnventariseerd. De milieukwaliteitspro-
fielen vormen de basis, zodat de provinciale doelstellingen worden meegenomen. 
Waar mogelijk wordt de maptable ingezet. Overleg met de gemeenten over de te 
kiezen projecten wordt gebaseerd op de Wiki Wonen Binnenstedelijke Ontwikkeling 
(WBO).  
Een vervolgstap is het organiseren van leerkringen voor gemeenten om hun kennis 
over duurzame gebiedsontwikkeling te onderhouden en ervaringen uit te wisselen. 
De resultaten van de praktijkondersteuning zullen hier worden uitgewisseld. 

 

IV. Invullen regierol ondergrond bij integrale gebiedsopgaven   

Wij vervullen op een proactieve wijze de regierol voor de ondergrond. Wij vullen deze 
rol nadrukkelijk in op grond van een inventarisatie bij onze partners naar behoeften 
en noodzaak. Hierbij werken we in ieder geval beleidsmatig verder uit: bodemenergie 
(kansen en risico’s), lange termijn ontwikkelingen voor drinkwatervoorziening, ge-
biedsgericht grondwaterbeheer en de positiebepaling voor Mijnbouwwetactiviteiten in 
de diepe ondergrond die raken aan de ruimtelijke belangen (zoals schaliegaswinning 
en geothermie). Dit zijn de belangrijkste bouwstenen voor de Kadernota ondergrond. 
Om die rol goed te kunnen spelen wordt gewerkt aan een handige (GIS) tool om 
relevante bodem- en waterinformatie mee te wegen bij gebiedsontwikkelingen. 



 
 

V. GezondheidsEffectScreening (GES)  

Gezondheid Effect Screening is een instrument dat ingezet wordt om de bestaande 
en toekomstige gezondheidssituatie als gevolg van milieudruk in beeld te brengen. 
Voor de Utrechtse situatie is een interactieve GES kaart ontwikkeld, waarop de ge-
zondheidssituatie ruimtelijk wordt weergegeven. De GES kaart is relevant voor de 
prioriteit leefkwaliteit stedelijk gebied. Op basis van het instrument kan beleid worden 
ontwikkeld om bestaande knelpunten op te lossen of nieuwe knelpunten, die kunnen 
ontstaan door ruimtelijke ontwikkelingen, zoals aanleg/reconstructie van het wegen-
net, te voorkomen.   

VI. Ad hoc advisering gemeenten  

Advisering van gemeenten over het inhoudelijk oplossen van milieuknelpunten en 
advisering van gemeenten over het (tijdelijk) kunnen afwijken van milieuregelgeving 
(bijvoorbeeld toepassing Crisis en herstelwet). 

VII. Atlas Leefomgeving 

De provincie neemt deel in het programma Atlas Leefomgeving van het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu. De Atlas Leefomgeving geeft informatie over de kwaliteit 
van de fysieke leefomgeving. Gemeenten, provincies en het Rijk stellen deze be-
schikbaar voor geïnteresseerden en professionals.  
De Provincie gaat in 2013 door met het leveren van informatie voor de Atlas Leef-
omgeving en met het ondersteunen van het IPO-aandeel in de beheerstructuur van 
de Atlas. 

VIII. Vergunningverlening en Handhaving 

De komende maanden wordt voor alle V&H-taken met beleidsmakers, vergunning-
verleners en handhavers een gezamenlijke analyse gemaakt van de big-8 beleidscy-
clus. Uit deze analyse moet ook duidelijk worden waar vergunningverlening, toezicht 
en handhaving een bijdrage kan leveren aan de prioriteiten uit ons bodem-, water- en 
milieubeleid. De gesprekken moet een begin vormen van een structureel proces om 
provinciaal BWM-beleid en V&H-uitvoering beter op elkaar te laten aansluiten. 

IX. Uitnodigingsplanologie  

Binnen het PRS experimenteergebied Eiland van Schalkwijk wordt geëxperimen-
teerd met uitnodigingsplanologie. Belangrijk kenmerk is dat er bij de planologische 
beoordeling van initiatieven uit het gebied het uitgangspunt is verschoven van ‘nee, 
mits’ naar ‘ja, indien ‘. De extra ruimte die hiermee wordt verkregen, wordt gezamen-
lijk uitgewerkt en beoordeeld. Het beoordelingskader is gebaseerd op de triple-P 
duurzaamheid.  
Speciale aandacht is er voor de wateropgave: een integrale benadering wateropga-
ve, door aan te sluiten bij de wensen in het gebied. Op verzoek van de gemeente 
wordt samengewerkt aan de ontwikkeling van het beoordelingskader en de mogelijk-
heid deze te koppelen aan een digitale ontwerptool (de maptable).  
  
 
  



 
 

Bijlage 2: Wettelijke taken 

 

 
 

Basiskwaliteit Wet- en regelgeving, akkoorden Taken 

Luchtkwaliteit  Europese richtlijn luchtkwali-

teit 

 Wet milieubeheer 

 Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (WABO) 

 Nationaal Samenwerkings-

programma Luchtkwaliteit (NSL) 

 Monitoren verbeteren luchtkwaliteit 

 Informeren publiek (Atlas leefomgeving, smogregeling) 

 Vergunningen verlenen en handhaven van bedrijven 

 Stimuleren alt. vervoerswijzen, doorstroming, schoon OV  

 Vervullen regierol regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en uitvoeren Provinciaal Programma Luchtkwaliteit 

Geluidskwaliteit  Europese richtlijn omgevings-

lawaai 

 Wet milieubeheer 

 Wet geluidhinder 

 Wet ruimtelijke ordening 

 Wet luchtvaart 

 Beschermen en handhaven stiltegebieden 

 Opstellen en uitvoeren Actieplan Omgevingslawaai 

 Opstellen geluidkaarten 

 Onderzoeken, saneren, verlenen ontheffingen verkeerslawaai 

 Opstellen regelingen kleine luchtvaart 

 Vergunningen verlenen en handhaven van bedrijven 

Externe veilig-

heid 

 Wet milieubeheer 

 Wet vervoer gevaarlijke stoffen 

 Wet ruimtelijke ordening 

 Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (WABO) 

 Bestuursakkoord externe vei-

ligheid  

 Vervullen regiefunctie 

 Samenwerken met partners in veiligheidsregio 

 Interbestuurlijk toezicht houden op gemeenten 

 Regelen routering in provincie 

 Vergunningen verlenen en handhaven van bedrijven 

 Aanleveren gegevens provinciale/nationale risicokaart 

Waterkwantiteit  Europese richtlijn overstro-

mingsrisico’s 

 Wet ruimtelijke ordening 

 Waterwet 

 Natura2000 (EU) 

 Convenant verdrogingsbestrij-

ding 

 Kaderrichtlijn water (KRW-EU) 

 Vaststellen veiligheidsnormen en uitvoeringsregels 

 Realiseren kaartmateriaal voor overstromingsrisico’s 

 Opstellen strategisch waterbeleid inclusief grondwater (provinciaal Waterplan) 

 Toezicht houden op veiligheidstaken Waterschappen 

 Vaststellen normen en uitvoeringsregels wateroverlast 

 Vastleggen grootschalige waterbergingslocaties 

 

 Opstellen deltaplan en deltabeslissingen waterveiligheid en zoetwatervoorziening. 



 
 

Basiskwaliteit Wet- en regelgeving, akkoorden Taken 

 Ontwikkelen van verdrogingsbestrijdingsstrategie (ook waterkwaliteit) 

 Opstellen beheerplannen en herstel strategieën voor Natura 2000 en (SUB)TOP-gebieden (ook waterkwaliteit) 

 Monitoren Natura2000 en TOP-gebieden 

 Aanwijzen vaarwegbeheerders van regionale wateren 

 Vergunningen verlenen en handhaven voor drinkwateronttrekkingen, andere grootschalige grondwateronttrekkingen en 

warmte-koude opslag 

Waterkwaliteit  Kaderrichtlijn water (KRW– EU) 

 Drinkwaterwet 

 Wet ruimtelijke ordening 

 Waterwet 

 Wet milieubeheer 

 EU Richtlijn prioritaire stoffen 

 EU Zwemwaterrichtlijn 

 Aanwijzen van grondwaterbeschermingsgebieden voor waterwinlocaties 

 Opstellen regelgeving voor bescherming waterwinlocaties 
 Uitvoeren en monitoren taken KRW 
 Beheren grondwatermeetnet (kwaliteit) 

 Vastleggen normen kwaliteit oppervlaktewater 

 Opstellen kaders voor en aanwijzen van zwemwater + verzorgen communicatie 

 Vergunningen verlenen, handhaven en inspecteren zwemwater 

Bodemkwaliteit  Wet bodembescherming 

 Convenant bodem 

 Ontgrondingenwet 

 Opleggen saneringsverplichtingen 

 Identificeren en vastleggen spoedeisende bodemverontreinigingen 

 Beschermen bodem tegen belastende verontreinigingen 

 Optreden als budgethouder voor aantal gemeenten 

 Verlenen vergunningen, handhaven en toezicht houden saneringen en ontgrondingen 

 Voorkomen grootschalige grondwaterverontreinigingen 

Algemeen  Wet milieubeheer 

 Waterwet 

 Opstellen Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP) 

 Opstellen provinciale Milieu Verordening (PMV) 

 Coördineren milieueffectrapportages 

 Leveren data Atlas leefomgeving 

 Interbestuurlijk toezicht op medebewindstaken van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen 

Zorgplicht voor gebiedskwaliteiten zoals donkerte, lucht, geur (Activiteitenbesluit) 

 
 



 
 

Bijlage 3: lijst met afkortingen 

AVP  Agenda Vitaal Platteland 

BRO  Wet Basisregistratie Ondergrond  

DGO  Duurzame Gebiedsontwikkeling 

FUHB  Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven  

GES  Gezondheidseffectscreening 

GRO  Gemeentelijke Ruimtelijke Ontwikkeling  

HDSR  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

IGP  Integraal Gebiedsprogramma 

JUP V&H Jaarlijks Uitvoeringprogramma Vergunningverlening en Handhaving 

KRW  Kaderrichtlijn Water  

LAMI  Landbouw en Milieu  

MER  Milieueffectrapportage 

MKP  Milieukwaliteitsprofiel 

RAG  Ruimtelijke Agenda Gemeenten 

RAP  Ruimtelijk Actieprogramma 

PMP  Provinciaal Milieubeleidsplan 

PRS  Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie  

RUD  Regionale Uitvoerings Dienst   

RWS  Rijkswaterstaat 

STRONG Rijks Structuurvisie voor de Ondergrond 

V&H  Vergunningverlening en Handhaving 

Wbb  Wet bodembescherming 

WBO  kadernota Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling 

WKO  Warmte Koude Opslag 

Wro  Wet ruimtelijke ordening



 
 

 


