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De voorbereidingen voor het BWM-plan zijn al in de vorige collegeperiode gestart. In november 2014 is het plan 

voorgelegd aan de Statencommissies MME en RGW. De opmerkingen van de commissieleden zijn verwerkt in 

het ontwerp BWM-plan dat in december 2014 is vastgesteld door GS en vrijgegeven voor inspraak. In het nu 

voorliggende plan zijn de reacties uit die inspraak verwerkt. 

Het is een uniek plan door de integraliteit van de thema’s bodem, water en milieu en door opname in een digitale 

viewer. Het is de eerste èn laatste keer dat we zo’n plan maken omdat straks deze onderwerpen onderdeel zijn 

van de omgevingsvisie. Met dit plan voldoen we aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Europese Kaderrichtlijn 

Water en de Wet milieubeheer. 

Het Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 legt het beleid op basis van de provinciale wettelijke taken voor 

bodem, water en milieu vast voor de periode 2016-2021. Vanaf 2016 is al het bodem-, water- en milieubeleid in 

één integraal plan opgenomen. Het plan is objectgericht en digitaal opgesteld. Hiermee is het een praktische 

bouwsteen voor de omgevingsvisie. Het plan richt zich op vier belangrijke maatschappelijke opgaven: 

waterveiligheid en wateroverlast, schoon en voldoende oppervlaktewater, ondergrond en leefkwaliteit stedelijk 

gebied.  

De Statenleden uiten hun complimenten over het plan. Men is blij met deze digitale opzet. Wel zijn er zorgen over 

het taalgebruik, leesbaarheid voor de burger en het expliciet en helder benoemen van de ambities én de te 

bereiken doelen. De einddata van projecten zullen echter pas toegevoegd kunnen worden, wanneer deze bekend 

zijn.  

Het BWM-plan is een strategisch plan op hoofdlijnen. Een aantal Statenleden mist een directe koppeling met het 

bestaande natuurbeleid. Bodemdaling, reducering van fijnstof en een gezonde leefomgeving  worden als 

belangrijkste elementen uit het plan genoemd.  

 

Advies: 

 

Provinciale Staten vinden het wenselijk te beschikken over een actueel en integraal afgewogen beleidskader voor 

bodem-, water- en milieubeleid, dat bijdraagt aan het realiseren van maatschappelijke opgaven op het gebied van 

waterveiligheid en wateroverlast, schoon en voldoende oppervlaktewater, ondergrond en leefkwaliteit stedelijk 

gebied.  

De commissie RGW adviseert om het Statenvoorstel met een klein debat te behandelen in de PS vergadering 

van 7 december  2015.  
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