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Onderwerp Statenbrief: 
Concept Ontwerp Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 
Begin 2022 wordt u ter vaststelling het nieuwe Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027 (hierna: 
BWP) voorgelegd. Hierin zijn de ambities voor bodem en water uit de Omgevingsvisie provincie Utrecht 
uitgewerkt. Onderdeel van het nieuwe programma is het wettelijke verplichte Regionaal Waterplan 2022-2027 
(Waterwet), straks onder de Omgevingswet het Regionaal Waterprogramma.  
Als eerste stap naar de definitieve vaststelling is een concept Ontwerp van het BWP opgesteld. Dit concept 
Ontwerp is bedoeld om reacties op te halen bij samenwerkingspartners en bij u. De planning is dat wij in april 
2021 op basis van de reacties een Ontwerp BWP vaststellen voor de inspraak.  
 
Inleiding  
Op 14 oktober jl. bent u middels een informatiesessie geïnformeerd over het proces, de inhoud en uw 
betrokkenheid bij het opstellen van het Bodem- en waterprogramma. Zoals aangegeven tijdens de 
informatiesessie wordt u in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op een concept Ontwerp. Dit concept 
Ontwerp is bijgevoegd. Uw reactie, maar ook de reacties van onze partners, nemen wij mee bij het vaststellen 
van het Ontwerp BWP ten behoeve van de inspraak. 
 
Toelichting 
Het BWP is een beleidsprogramma. Per thema is uitgewerkt hoe de provincie de bodem- en waterdoelen wil 
bereiken, en welke provinciale rol hierbij past. Het BWP gaat over duurzaam gebruik van de ondergrond, 
circulariteit, schoon oppervlaktewater, schone bodem en grondwater, voldoende water, waterveiligheid en energie 
uit bodem en water. Actuele vraagstukken, zoals ook in de informatiesessie met u is besproken, zijn onderdeel 
van het BWP. Het gaat dan bijvoorbeeld over omgaan met de toenemende periodes van droogte en 
wateroverlast, de toenemende drukte in de ondergrond en het vaststellen van doelen en maatregelen voor de 
Kaderrichtlijn Water (KRW). Het concept Ontwerp bevat de doelen en maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water 
(KRW) als inbreng voor het ontwerp Nationaal Water Programma. Ook de overdracht van bodemtaken naar 
gemeentes bij inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt behandeld. 
 
Het concept Ontwerp beschrijft wat de relaties van het BWP zijn met andere provinciale beleidsthema’s of 
programma’s. Hiermee wordt beoogd om de integraliteit van het omgevingsbeleid, zoals beschreven in de 
ontwerp Omgevingsvisie, uitwerking te geven. 
 
De planning van het BWP is gekoppeld aan de planning en procedure van het Nationaal Water Programma 
(NWP) van het Rijk. Dit heeft te maken met afstemming tussen Rijk en regionale partijen over de uitwerking en 
vaststelling van Europese verplichtingen zoals de Kaderrichtlijn Water. Het Rijk stelt het Nationaal Water 
Programma in maart 2022 vast. Vanwege de bestuurlijke afstemming van de gegevens en inspraak is de 
vaststelling van het BWP in februari 2022 gepland. 



 

  

 

 
Financiële consequenties  
In deze fase zijn de concrete financiële gevolgen voor de provincie nog niet in beeld gebracht. Veel acties uit het 
BWP zijn overigens al geprogrammeerd of geagendeerd in bestaande processen en programma’s. Ook biedt de 
looptijd van 6 jaar de mogelijkheid om acties te prioriteren in de tijd. Bij de besluitvorming over het definitieve 
programma in februari 2022 zal duidelijk zijn of voor de uitvoering van het programma extra middelen nodig zijn.   
 
Vervolgprocedure / voortgang 
Het concept Ontwerp wordt voor reactie gestuurd naar direct betrokken partners, te weten: waterschappen, 
Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijven, gemeenten, uitvoeringsdiensten, maatschappelijke organisaties, bedrijven 
met een provinciale vergunning voor het onttrekken van grondwater, en buurprovincies. Met een memo wordt uw 
Staten medio maart 2021 geïnformeerd over de belangrijkste reacties van de partners. Dit kunt u meenemen bij 
de agendering in uw commissievergadering.  
 
De reacties van de partners en uw Staten worden door ons meegenomen bij het vaststellen van het Ontwerp 
BWP voor de inspraak. In november 2021 stellen wij een Statenvoorstel, inclusief een Nota van Beantwoording 
op de zienswijzen, vast voor besluitvorming door uw Staten in februari 2022. In onderstaande tabel is de planning 
samengevat. 
 

Datum Wie Onderwerp 

Medio maart 2021 Bruins Slot Memo voor de cie RGW met de hoofdlijnen van reacties van partners op 
concept Ontwerp 

April 2021 GS Vaststellen van Ontwerp BWP voor inspraak 

Mei-juni 2021 GS Ter inzage legging Ontwerp  BWP (6 weken) 

Nov 2021 GS Vaststelling Statenvoorstel BWP inclusief Nota van Beantwoording 
zienswijzen voor besluitvorming door PS 

Feb 2022 PS Vaststelling BWP 

 
 
Bijlagen 
Bijlage 1:  Concept Ontwerp Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027, inclusief 3  
  annexes en 2 bijlagen 
Bijlage 2:  Kaartenreeks (17 stuks)  
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
Voorzitter,      Secretaris, 
mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


