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Onderwerp Statenbrief: Uitvoeringsagenda Bodem-, Water-, en Milieuplan 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

In aansluiting op de vaststelling van het Bodem-, Water-, en Milieuplan 2016-2021 hebben wij de 
Uitvoeringsagenda Bodem-, Water-, en Milieuplan vastgesteld.  
Deze Uitvoeringsagenda geeft een overzicht hoe wij, in samenwerking met onze partners,  invulling willen geven 
aan de uitvoering van het BWM plan. De concreetheid van de diverse uitvoeringspunten varieert per 
onderdeel. Soms is al precies duidelijk wat de uitvoering behelst, soms zal nog een heel proces met 
meerdere partners moeten worden doorlopen voordat die duidelijkheid er is. De Uitvoeringsagenda is in dat 
geval vooral procesbeschrijvend. 
Evenals het  BWM-plan is ook de Uitvoeringsagenda objectgericht geschreven en zal via de provinciale 

webviewer (http://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl) ontsloten worden. Zodoende wordt  een directe 

digitale link gelegd tussen de  Uitvoeringsagenda, de objecten van het BWM-plan en de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie, de Provinciale Ruimtelijke Verordening en de Kadernota Ondergrond.  
Per project cq activiteit wordt inzicht gegeven in het resultaat, de beoogde einddatum, het provinciaal belang 
gerelateerd aan de Provinciale Structuurvisie, de provinciale rol die aan de orde is en de betrokken externe 
partijen. Ook wordt de financieringsbron aangegeven. 
 
 
Essentie / samenvatting: 
Ter informatie wordt u het vastgestelde Uitvoeringsagenda Bodem-, Water-, en Milieuplan toegezonden. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De Uitvoeringsagenda Bodem-, Water- en Milieuplan draagt bij  het borgen van bestaande bodem-, water- en 
milieukwaliteiten en de ontwikkeling van robuuste duurzame bodem- en watersystemen 
 
 
Voorgeschiedenis 
7 december 2015: vaststelling Bodem-, Water-, en Milieuplan 
 
 
Financiële consequenties 

geen 
 

http://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/


 

  

 

Vervolgprocedure/voortgang 

n.v.t. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


