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Commissie RGW 23-11-2015

Geachte leden van de Provinciale Statencommissie Ruimte, Groen en Water,
Op maandag 23 november a.s. behandelt u tijdens de commissievergadering het ontwerp BodemWater en Milieuplan (BWM plan).
Uit de Nota van Beantwoording blijkt dat diverse punten uit onze zienswijze in een nadere uitwerking
nog aan bod zullen komen. Bij deze nadere uitwerking zijn wij graag verder betrokken.
Specifiek vragen wij uw aandacht voor de samenhang tussen het BWM plan en het vastgestelde
beleidsplan ‘Natuurbeleid 2.0, Utrecht, netwerk van natuur’. Provinciale Staten hebben in
Natuurbeleid 2.0 besloten een omslag te maken in de benadering van natuur naar een benadering
meer ‘systeemgericht en op hoofdlijnen’. Wij juichen deze omslag van harte toe. Om deze omslag
echt te gaan maken, is doorwerking in alle relevante beleidsterreinen nodig en is juist een koppeling
met het BMW plan essentieel. Om de natuur ‘robuuster’ te maken, is het immers cruciaal dat de
randvoorwaarden goed zijn voor die natuur. Oftewel grote eenheden natuur, waarbij de
bodemkwaliteit, waterhuishouding en milieucondities goed zijn. Als de basis op orde is, kan de
natuur zich veel meer ontwikkelen en op eigen benen staan. In Natuurbeleid 2.0 staat ook al een
koppeling met het BWM plan: “Dat doen we door aansluiting te zoeken bij ons integraal bodem-,
water- en milieubeleid. In dat nieuwe integrale beleid willen wij op gebiedsniveau de gewenste
condities beschrijven en koppelen aan kernopgaven en functies (Natuur 2.0, par 5.2)”.
We zijn daarom verrast dat het BWM plan geen invulling geeft aan het vastgestelde beleid van
Natuurbeleid 2.0. Hiermee laat u een kans liggen om echt werk te maken van meer robuuste natuur.
We vragen u om alsnog de noodzakelijke condities van bodem, water en milieu op gebiedsniveau te
beschrijven en hier maatregelen aan te koppelen. Dit kan concreet worden gemaakt in de
uitvoeringsagenda van het BWM plan.
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