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Geachte leden van de Commissie Ruimte, Groen en Water, 

 

Maandag 17 november a.s. bespreekt u het Concept Ontwerp Bodem-, Water- en Milieubeleidsplan. De 

inspraakperiode start 6 januari 2015, maar wij maken als Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) graag van de 

gelegenheid gebruik alvast wat opmerkingen te maken. 

De inhoud van het BWM-plan is vooralsnog niet toegankelijk voor ons. Wel kennen wij eerdere stukken en 

hadden we gesprekken op ambtelijk niveau. Ook woonden we de ambtelijke bijeenkomst op 15 september 

jongstleden bij. 

 

Op basis van de informatie die we nu hebben maken wij ons enige zorgen over de procedure rond het BWM-plan 

en over de bestuurlijke keuze die gemaakt lijkt te zijn om geen nieuwe ambities op te nemen. 

 

Procedure 

Zoals u in de Statenbrief kon lezen is de procedure tot aan de vaststelling van het BWM-plan lang: over ongeveer 

een jaar zal de vaststelling plaatsvinden. Tussentijds zijn er Provinciale Verkiezingen, en komt er een nieuw 

Provinciebestuur. Begin 2015 is er een inspraakperiode. De behandeling van de inspraak vindt echter pas in juni 

2015 plaats. 

Op de bijeenkomst 15 september werd uitgelegd dat het nieuwe College van GS geen andere koers zal kunnen 

varen dan welke door het huidige College wordt ingezet. Wij pleiten voor meer flexibiliteit tijdens de ontwikkeling 

van het plan. Als voorbeeld noemen wij het nieuwe Waterbeheerplan (2016 – 2021) waar Waterschap Amstel, 

Gooi en Vecht nu aan werkt. Dat plan wordt door het huidige bestuur opgesteld, terwijl er in maart ook 

waterschapsverkiezingen zijn. Het huidige bestuur kiest er bewust voor om het nieuwe bestuur de kans te geven 

hier nog veranderingen in aan te brengen en een eigen stempel op het Waterbeheerplan te drukken. 

Deze zelfde werkwijze zou de Provincie ook kunnen hanteren ten aanzien van het BWM-plan: wel een plan 

opstellen, maar ruimte bieden voor het nieuwe bestuur om nieuw beleid en nieuwe ambities op te nemen. 

 

Ambitieniveau 

In de loop van het voorbereidingstraject en tijdens de bijeenkomst op 15 september jongstleden is door de 

Provincie aangegeven dat er geen ruimte is voor nieuw beleid of voor scherper ambities voor Bodem- Water en 

Milieu. Dat vinden wij erg teleurstellend. Wij begrijpen dat het plan bestaande plannen samenvoegt, maar deze 

stap richting een integraal omgevingsbeleid biedt wat ons betreft juist kansen voor een nieuwe, ambitieuze koers.  

 

De thema’s gezondheid en energie zijn  genoemd als nieuwe thema’s die in het BWM-plan aan bod moeten 

komen. Daar zijn wij het mee eens, maar dat kan wat ons betreft niet zonder stevige ambities. 
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Wat betreft gezondheid is het mooi dat de Europese normen voor luchtkwaliteit worden gehaald, maar 

deze normen liggen ver boven de gezondheidsnormen (WHO). Wat ons betreft moet de Provincie 

gezonde lucht als uitgangspunt en doel van beleid maken, in plaats van te veel focus op alleen de 

normen. 

Het doel gezonde lucht geldt wat de NMU betreft voor alle relevante beleidsterreinen: verkeer, 

ruimtelijke ordening, sport, onderwijs, zorg, openbare ruimte en dergelijke. In het nieuwe BWM-plan 

mag zo´n brede doelstelling niet ontbreken. 

Specifiek pleiten wij hier voor inzet op een roet-reductieplan. Roet heeft een lokale herkomst en is 

verantwoordelijk voor veel gezondheidsschade. Het is een deel van het fijnstof. 

 

 

In januari zullen wij nader inhoudelijk reageren op het Ontwerp BWM-plan. 

 

Wij hopen dat u onze overwegingen meeneemt bij de bespreking in de commissie RGW komende maandag. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marcel Blom (030 2567359, m.blom@nmu.nl) of Max Zevenbergen (030 

2567366, m.zevenbergen@nmu.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Natuur en Milieufederatie Utrecht 

 

 

 

Joris  Hogenboom 

directeur 

 

 


