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Motie: Pappen en nathouden
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 december 2018, aan de orde
hebbende

De Visie op Bodemdaling Provincie Utrecht 2018,
Constaterende dat:
Deze visie op de bodemdaling Provincie Utrecht eenaatuet geeft tot een lange

o
o

¡
o
o
o
o
o

termijndoel in 2030 en 2050 bevat;
Deze visie een belangrijke bouwsteen is voor de Omgevingsvisie Provincie Utrecht
is;
De Omgevingsvisie Provincie Utrecht pas na 2020 verwacht wordt, maar de
bodemdaling in de provincie, voornamelijk in het Groene Hart, onvermijdelijk
voortgaat;
De Regiodeal Groene Hart Bodemdaling/Veenweidegebied door het Rijk is
gehonoreerd;
Menselük handelen, peilbeheer, verdroging van de bodem voor landbouw en veeteelt,
als een van de belangrijkste factoren wordt genoemd voor de bodemdaling;
Peil volgt functie nu staand beleid is in de Provincie Utrecht;
Waterschappen nu reeds experimenteren en daar waar het kan overgaan (op kleine
schaal) tot het adagium functie volgt peil;
Waterschappen volgend en uitvoerend zljn op provinciaal beleid.

Overwegende dat:
o De Visie op de Bodemdaling het functie volgt peil niet hebben benoemd als kansrijke
beleidsverandering op de korte en langere termijn;
o De provincie, vooruitlopend op landelijk beleid hierover, nu de kans moet pakken te
onderzoeken hoe en in welke mate peilbeheer, en het loslaten hiervan, positief kan
bijdragen aan het stoppen van de bodemdaling.
Dragen het College van Gedeputeerde Staten op:
o l¡ overleg te gaanmet de waterschappen over het wijzigen van het beleid naar functie

o

volgt peil;
Te onderzoeken, met en in overleg en door de waterschappen, welke positieve
gevolgen deze beleidsverandering teweeg kan brengen in het stoppen van de

bodemdaling

. B{ de Kademota, in het voorjaar 20t9,bij PS terug te komen met een uitgewerkt
plan wat het veranderen van het beleid naar functie volgt peil gaat brengen in de

Provincie Utrecht
orde van de dag
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