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Onderwerp Statenbrief:
Inspraak 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 wettelijk verplichte Regionaal Waterplan 2022-2027
(Waterwet), straks onder de Omgevingswet het Regionaal Waterprogramma geheten. Het Ontwerp van het BWP
gaat vanaf 1 juni tot en met 12 juli 2021 voor eenieder ter inzage. De reacties van uw Staten, medeoverheden en
partners op de eerdere consultatieversie, het concept Ontwerp, zijn betrokken bij het vaststellen van dit Ontwerp.
Inleiding
Op 14 oktober jl. bent u door een informatiesessie geïnformeerd over het proces, de inhoud en uw betrokkenheid
bij het opstellen van het Bodem- en waterprogramma. Op 24 maart jl. is de consultatieversie van het BWP, het
concept Ontwerp, behandeld in uw commissie RGW. Uw reacties zijn betrokken bij opstelling van het Ontwerp
BWP dat ter inzage wordt gelegd vanaf 1 juni 2021 tot en met 12 juli 2021.
Toelichting
Het BWP is een beleidsprogramma, waarin 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. Ook actuele vraagstukken 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). Ook de overdracht van
bodemtaken naar gemeentes bij inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt behandeld. Het Ontwerp BWP
gaat ook in op de relatie met andere provinciale beleidsthema’s of programma’s. Hiermee beogen we uitwerking
te geven aan de integraliteit van het omgevingsbeleid, zoals beschreven in de Omgevingsvisie.
Reacties in voorbereidende fase
Het concept Ontwerp BWP heeft geleid tot reacties van onze medeoverheden, samenwerkingspartners en uw
commissie. Veel opmerkingen zijn aanleiding geweest om de tekst te verduidelijken. Sommige reacties hebben
geleid tot een aanpassingen. De belangrijkste wijzigingen zijn:
De tekst is geheel geredigeerd door een tekstschrijver. Hiermee is het BWP toegankelijker geworden. Dit
was een aandachtspunt dat u ons meegeven heeft.
De relatie met het stikstofdossier en biodiversiteit is beschreven in hoofdstuk 2 en in de overige tekst waar
dat relevant is.
Aan de tekst is een paragraaf over ontgrondingen van delfstoffen toegevoegd. Dit onderwerp is
(beleidsneutraal) overgenomen uit het huidige Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021. Dit beleidskader is,
samen met regels in de Interim Omgevingsverordening 2021, nodig voor vergunningen voor ontgrondingen.

-

Bij de kaarten van biologische doelen niet-KRW-wateren is per waterschap een toelichting opgenomen. De
onderbouwing bij de kaartbeelden geeft nu een betere duiding over de totstandkoming van de doelen dan
alleen de kaart zelf.

Ook heeft u algemene opmerkingen gemaakt, zoals over uw rol bij de voorbereiding van programma’s onder de
Omgevingswet. Het BWP wordt deze keer opgesteld onder de huidige wetgeving (Waterwet) en dan ligt de
bevoegdheid tot vaststelling nog steeds bij PS.
Er is nogmaals aandacht besteed aan de samenhang van dit programma met andere programma’s en opgaven.
De tekst is verbeterd om dit scherper te krijgen. Wat betreft de koppeling tussen watersysteem en ruimtelijke
ordening: hieraan wordt samen met de partners al in de praktijk invulling gegeven. We brengen de mogelijkheden
en onmogelijkheden van het watersysteem in beeld. In projecten zorgen we dat dit mede sturend gaat worden
voor beslissingen in de ruimtelijke ordening. De realisatie is mede afhankelijk van besluitvorming van andere
partijen. De ambitie is aangepast naar aanleiding van het amendement op de Omgevingsvisie en luidt nu als
volgt: “2050: de ondergrond en het bodem- en watersysteem worden duurzaam gebruikt, waarbij gebruik en
functies van de ondergrond en het bodem- en watersysteem in samenhang met de bovengrondse opgaven
worden bekeken, zodat de juiste functie op de juiste plek ligt.”
Financiële consequenties
Voor de uitvoering van het BWP is € 530.000 extra per jaar nodig (voor 3 fte en € 200.000 materieel budget). Dit
heeft te maken met de vele complexe vraagstukken die zich voordoen zoals toenemende periodes met droogte,
het voorkomen van schadelijke stoffen in het bodem- en watersysteem en het steeds intensievere gebruik van de
diepere ondergrond. Dit voorstel, en de onderbouwing daarvan, is opgenomen in de Kadernota 2022-2025. De
financiering van enkele bodem- en grondwatertaken, zoals aanpak grondwatersaneringen, is na 2022 afhankelijk
van Rijksfinanciering en overgebleven gelden uit het bestaande Provinciaal Uitvoeringsprogramma
Bodemconvenant (PUB). Hierover wordt uw Staten apart geïnformeerd.
Vervolgprocedure
Het Ontwerp BWP gaat van 1 juni 2021 tot en met 12 juli 2021 ter inzage. In december 2021 stellen wij het
definitieve Bodem- en waterprogramma, inclusief een Nota van Beantwoording op de zienswijzen, vast voor
besluitvorming door uw Staten in januari of februari 2022. In onderstaande tabel is de planning samengevat.
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Bijlage 1A: Ontwerp Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027 (zonder kaarten)
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