
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 

DATUM 20-3-2020 

AAN Commissie RGW / Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerden Hanke Bruins Slot / Huib van Essen 

ONDERWERP Vragen n.a.v. aanbiedingsbrief PCL advies Klimaatadaptatie Cie. RGW 18/03/2020 

Twee fracties hebben met het oog op de commissie Ruimte, Groen en Water (RGW) van 18 maart jl. vragen gesteld 
n.a.v. de brief van de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) waarmee zij het advies klimaatadaptatie aanbiedt 
(2020RGW50). Hieronder vindt u onze beantwoording: 
 
 
GroenLinks  
 
Vraag: Wat vindt het college/GS van de adviezen van de PCL gericht op de thema’s klimaatadaptatie/ 
klimaatbestendigheid en gezonde, veilige én inclusieve samenleving/leefomgeving als centrale thema’s te stellen? 
 
Antwoord: GS onderschrijft de aanbevelingen van de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) en zal de PCL 
binnenkort formeel een reactie sturen op het advies. De Staten zullen over die reactie worden geïnformeerd. De 
aanbevelingen zullen verwerkt worden in het Programma Klimaatadaptatie dat de Staten medio 2020 zullen 
ontvangen.  
 
 
VVD  
 
Vraag: De PCL geeft een aantal adviezen aan de provincie Utrecht. Een van die adviezen is om: ‘ 
klimaatbestendigheid in de Omgevingsvisie niet eenzijdig te koppelen aan waterrobuustheid, maar aan alle 
beleidsthema’s’. Kan de gedeputeerde aangeven of en op welke wijze hij zal omgaan met dit advies in de ter inzage 
te leggen visie en verordening. Is een reactie van de staten dan niet eerst gewenst? 
 
Antwoord: We hebben er voor gekozen om klimaatbestendigheid primair een plaats in paragraaf 4.2 
(klimaatbestendig en waterrobuust) te geven, zoals alle thema’s een thuisbasis hebben gekregen in de Ontwerp 
Omgevingsvisie. Klimaatbestendigheid is, zoals eigenlijk alle opgaven die in de Ontwerp Omgevingsvisie 
geadresseerd worden, inderdaad een opgave die ook sterke relaties met de andere opgaven en met de Utrechtse 
kwaliteiten heeft.  
 
Dit onderwerp komt hiertoe, behalve in paragraaf 4.2, in meerdere paragrafen in de Ontwerp Omgevingsvisie terug, 
zoals bijvoorbeeld: 
  
• 4.1.1 Milieu en gezondheid: ontwikkelen van een samenhangend groenblauw netwerk t.b.v. o.a. gezonde 

leefomgeving, klimaatadaptatie, natuur/biodiversiteit en recreatie, passend bij het bodem- en watersysteem. 
• 4.3.1 Ruimte voor wonen en werken: inzet op gezond en klimaatbestendig wonen in de toekomst. 
• 4.7.1 Robuuste natuur met hoge biodiversiteit: Ambitie 2050: De provincie heeft een robuust 

klimaatbestendig natuurnetwerk van hoge kwaliteit.  En bij de ecologische verbindingen wordt ook ingezet op 
groenblauwe structuren. 

• 4.7.2 Duurzame landbouw: we stimuleren een transitie naar een duurzame en economisch rendabele 
landbouw, die circulair, natuurinclusief, klimaatneutraal en diervriendelijk is.  


