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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Hierbij bieden wij u via de voorlopig besloten webviewer (https://ruimtelijkeplannenintern.provincie-utrecht.nl) het 
concept-ontwerp Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 aan.  
 
Aanleiding 
Het Bodem-, Water- en Milieuplan wordt opgesteld op grond van de verplichting in de Waterwet en de Wet 
milieubeheer om respectievelijk een regionaal waterplan en een provinciaal milieubeleidsplan op te stellen. Uw 
Staten hebben besloten om ook het Grondwaterplan en het nieuwe beleid voor de ondergrond in het Bodem-, 
Water- en Milieuplan 2016-2021 op te nemen. Daarmee is vanaf eind 2015 al het bodem-, water- en milieubeleid 
in één integraal plan opgenomen. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 30 september 2013 heeft u ingestemd met het voorstel de actualisatie van de beleidsplannen voor bodem, 
water en milieu te synchroniseren zodat eind 2015 één Bodem-, Water- en Milieuplan kan worden vastgesteld. 
Op 31 maart 2014 bent u geïnformeerd over de uitgangspunten van dit plan. In de afgelopen periode bent u 
geïnformeerd over verschillende onderdelen van het plan, zoals de Kadernota Ondergrond (april 2014), de 
Kaderrichtlijn Water (september 2014) en het Deltaprogramma (november 2014).  
 
Essentie / samenvatting: 

Het concept-ontwerp Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 legt het beleid voor bodem, water en milieu vast 
voor de periode 2016-2021. Dit gebeurt aan de hand van vier prioriteiten: Waterveiligheid en wateroverlast, 
Schoon en voldoende oppervlaktewater, Ondergrond en Leefkwaliteit stedelijk gebied. Het plan richt zich op het 
ontwikkelen van een robuust bodem- en watersysteem en een duurzaam gebruik van de fysieke leefomgeving, 
waarbij gestreefd wordt naar bodem-, water- en milieukwaliteiten die passend zijn voor de functie van een gebied. 
Het plan geeft uitwerking aan actuele maatschappelijke opgaven voor bodem, water en milieu. Het verlegt de 
focus van generiek beleid naar meer gebiedsgericht beleid en betrekt expliciet de provinciale belangen zoals 
opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie  en de Provinciale Ruimtelijke Verordening.  
 
Het concept-ontwerp Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 is objectgericht geschreven en wordt, zoals u nu 
al kunt zien, via de provinciale webviewer ontsloten. Zodoende wordt een directe digitale link gelegd tussen de 
objecten van het Bodem-, Water- en Milieuplan en die van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, Provinciale 
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Ruimtelijke Verordening en de Kadernota Ondergrond. Hiermee wordt de relatie met andere beleidsplannen 
duidelijk en is het Bodem-, Water- en Milieuplan een praktische bouwsteen voor de Omgevingsvisie.   
 
De doorwerking van onderdelen van het plan (o.a. de ruimtelijke bescherming van de strategische 
grondwatervoorraad) moet middels een herziening van de PRS en de PRV gevolg krijgen. Dit wordt 
meegenomen bij de eerst volgende herziening of herijking van de PRS en PRV. Ook wordt op onderdelen de 
Provinciale milieuverordening (PMV) en de provinciale Waterverordening aangepast. Dit zal tegelijk met de 
definitieve vaststelling van het Bodem-, Water- en Milieuplan eind 2015 gebeuren.  
 
De beleidsontwikkeling voor de strategische onderdelen van het bodem-, water- en milieubeleid heeft inmiddels 
plaatsgevonden via vaststelling van de Kadernota Ondergrond en de gebiedsgerichte processen in het kader van 
het Deltaprogramma en de Kaderrichtlijn Water. Dat betekent dat het Bodem-, Water- en Milieuplan vooral de 
uitkomsten van deze beleidsontwikkeling zal borgen. Hiermee is het plan een ‘beleidsneutraal’ plan.  
 

In het concept-ontwerp BWM-plan wordt de maatschappelijk toenemende aandacht voor een meer op 
gezondheid gerichte benadering van de kwaliteit van de leefomgeving geschetst.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met de uitvoering van dit plan richten we ons op het borgen van bestaande bodem-, water- en milieukwaliteiten 
en de ontwikkeling van robuuste duurzame bodem- en watersystemen. We voldoen hiermee aan onze wettelijke 
verplichtingen. 
 
Financiële consequenties 

Met dit concept-ontwerp Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 worden geen financiële middelen gevraagd. In 
dit plan is het budget opgenomen voor het totale Bodem-, Water- en Milieubeleid. Dit is gebaseerd op het 
Realisatieplan Bodem-, Water- en Milieubeleid. Bij de herijking van het Bodem-, Water- en Milieubeleid is ervoor 
gekozen binnen de begroting voor bodem, water en milieu een bedrag vrij te maken dat flexibel kan worden 
ingezet om in te kunnen spelen op de actualiteit binnen de gekozen prioriteiten. Dit bedrag van in totaal jaarlijks 
€  756.000,- maakt onderdeel uit van de hieronder genoemde bedragen. De verdeling van de middelen over de 
prioriteiten is indicatief als volgt:  
 

Prioriteit Waterveiligheid en wateroverlast € 145.000,-  

Prioriteit Zoetwatervoorziening/Schoon en voldoende oppervlaktewater € 115.000,- 

Prioriteit Ondergrond €   90.000,- 

Prioriteit Leefkwaliteit stedelijk gebied € 406.000,- 

TOTAAL € 756.000,- 

 
Bij definitieve vaststelling van het Bodem-, Water- en Milieuplan eind 2015 wordt de verdeling van deze middelen 
opnieuw vastgelegd.  
Voor de huidige collegeperiode is een jaarlijks budget beschikbaar van € 350.000,- voor grondwatermaatregelen 
op het gebied van drinkwater. Hiervan blijft € 87.000,- structureel beschikbaar voor grondwater (ook na de huidige 
collegeperiode). Omdat er in de uitvoering minder kosten verwacht worden dan de afgelopen periode, verwachten 
we dit binnen de beschikbare middelen van de prioriteiten, het budget grondwatermaatregelen en het budget 
grondwaterheffing (€ 1,16 mln) op te kunnen vangen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Het ontwerp Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 kan op 9 december 2014 door Gedeputeerde Staten 
worden vrijgegeven voor inspraak. We zullen het ontwerpplan op 6 januari 2015 voor 6 weken ter inzage leggen.  
Vanwege de onderlinge samenhang in het kader van de KRW, gebeurt de afhandeling van de inspraak aan het 
einde van de inzageperiode van de landelijke Stroomgebiedsbeheerplannen (juni 2015). Daarom maken we pas 
na de zomer van 2015 op grond van de ingekomen inspraakreacties een concept Nota van Beantwoording. Het 
ontwerp Bodem-, Water- en Milieuplan met bijbehorende aangepaste verordeningen en de concept Nota van 
Beantwoording worden in december 2015 aan Provinciale Staten aangeboden ter vaststelling. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief en van het concept-ontwerp Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
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