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Aan Provinciale Staten, 
 
Gevraagd besluit 
Provinciale Staten besluiten: 
1. De geldingsduur van het Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 éénmalig te verlengen tot het moment dat 

het nieuwe provinciale Programma Gezond en Veilig (voor het onderdeel milieu) en het nieuwe provinciale 
Bodem- en waterprogramma (voor de onderdelen bodem en water) in 2022 zijn vastgesteld. 

 
 
Inleiding  
Eind 2021 eindigt de geldingsduur van het nu vigerende provinciale Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021. 
Het is de bedoeling om dit plan in aangepaste vorm op te laten gaan in het provinciale Programma Gezond en 
Veilig (voor het onderdeel milieu) en in het provinciale Bodem- en waterprogramma (voor de onderdelen bodem 
en water). Beide nieuwe provinciale programma’s kunnen niet vóór het einde van 2021 worden vastgesteld. De 
Wet milieubeheer en de Waterwet staan niet toe dat de provincie vanaf 1-1-2022 niet langer beschikt over een 
actueel geldend provinciaal Bodem-, Water- en Milieuplan. De wetgever biedt de mogelijkheid om een dergelijk 
plan éénmalig te verlengen. Provinciale Staten worden gevraagd van die wettelijke mogelijkheid gebruik te maken 
en de geldingsduur van het Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 éénmalig te verlengen tot het moment dat 
het nieuwe provinciale Programma Gezond en Veilig (voor het onderdeel milieu) en het nieuwe Bodem- en 
waterprogramma (voor de onderdelen bodem en water) in 2022 zijn vastgesteld. 
 
Juridische en andere relevante kaders 
Artikel 4.12, tweede lid, van de Wet milieubeheer biedt Provinciale Staten de mogelijkheid een beleidsplan 
éénmalig met ten hoogste twee jaar te verlengen. Artikel 4.4 van de Waterwet geeft het kader voor het regionaal 
waterplan weer. Mocht de inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw worden uitgesteld, dan treden de 
provinciale programma’s Gezond en Veilig / Bodem en water in werking op basis van de Wet milieubeheer / de 
Waterwet. Wanneer de Omgevingswet te zijner tijd onverhoopt alsnog niet in werking treedt, dan beschikt de 
provincie op basis van geldende wetgeving over twee nieuwe beleidsprogramma’s.  
 
Argumentatie 
De Wet milieubeheer en de Waterwet staan niet toe dat overheden, waaronder provincies, niet beschikken over 
actueel geldende beleidsplannen, zoals in dit geval een provinciaal Bodem-, Water- en Milieuplan. 
 
Doelen en indicatoren en effecten op brede welvaart 
Doel van het voorliggende voorstel is te voorkomen dat de provincie Utrecht wettelijk in gebreke is omdat, zonder 
nadere actie, vanaf 1-1-2022 niet meer wordt beschikt over een actueel geldend Bodem-, Water- en Milieuplan.  
 
Participatie  
Het verlengingsvoorstel heeft een louter procedureel technisch karakter, vooruitlopend op de begin 2022 voorziene 



2/3 
 

behandeling door uw Staten van een nieuw Bodem- en waterprogramma en het door ons nog vast te stellen 
nieuwe Programma Gezond en Veilig, alles onder de vigeur van de provinciale Omgevingsvisie en de komende 
landelijke Omgevingswet. Naar wij verwachten zullen de provinciale programma’s Gezond en Veilig en Bodem en 
water respectievelijk rond eind eerste kwartaal 2022, en op 9 februari 2022 aan uw Staten ter kennisneming, 
respectievelijk ter behandeling worden aangeboden. 
  
Financiële consequenties 
Niet van toepassing.  
 
Vervolg 
Wanneer uw Staten het voorliggende éénmalige verlengingsbesluit vaststellen, vindt publicatie ervan tijdig vóór 
het eind van 2021 plaats in zowel het Provinciaal Blad als in de Staatscourant.  
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter,      Secretaris, 
mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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Ontwerpbesluit 
 
 
Besluit op 15 december 2021 tot vaststelling van het voorstel om de geldingsduur van het Bodem-, Water- en 
Milieuplan 2016-2021 éénmalig te verlengen tot het moment dat het nieuwe provinciale Programma Gezond en 
Veilig (voor het onderdeel milieu) en het nieuwe provinciale Bodem- en waterprogramma (voor de onderdelen 
bodem en water) in 2022 zijn vastgesteld. 
 
Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 15 december 2021.  
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 november 2021,  
met nummer 8232413F,  
van Domein Stedelijke Leefomgeving; 
 
Overwegende dat: 
 
- De geldingsduur van het Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 eind 2021 afloopt; 
 
- Een nieuw provinciaal Programma Gezond en Veilig (voor het onderdeel milieu) en een nieuw provinciaal 

Bodem- en waterprogramma niet vóór het einde van 2021 kunnen worden vastgesteld; 
 
- De inhoud en de strekking van het vigerende Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 niet dermate is 

gedateerd dat dit beleidsdocument niet nog een aantal maanden tot een half jaar mee kan en dat daarom 
een snelle tussentijdse actualisatie niet noodzakelijk is; 

 
- De Wet milieubeheer en de Waterwet verlangen dat overheden actuele beleidsdocumenten hanteren en niet 

toestaan dat de provincie vanaf 1-1-2022 niet langer over een actueel geldend Bodem-, Water- en Milieuplan 
beschikt.  

 
- Wij wettelijk de mogelijkheid hebben om de geldingsduur van het Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 

éénmaal met ten hoogste twee jaar te verlengen; 

 
Gelet op artikel 4.12, tweede lid, van de Wet milieubeheer en op artikel 4.4 van de Waterwet, 

 
Besluiten:  
 
1. De geldingsduur van het Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 éénmalig te verlengen tot het moment dat 

het nieuwe provinciale Programma Gezond en Veilig (voor het onderdeel milieu) en het nieuwe provinciale 
Bodem- en waterprogramma (voor de onderdelen bodem en water) in 2022 zijn vastgesteld. 

 
 
 
 
 
Voorzitter,      Griffier, 
mr. J.H. Oosters      mr. C.A. Peters 


