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Hoofdstuk 4 
Ruimte en water 
 
4.1 Ruimtelijk Beleid 
Visie van de ChristenUnie 
De provincie heeft een grote verantwoordelijkheid bij de planning en inrichting van de fysieke 
ruimte, onze leefomgeving. Alle keuzes die we maken bij de inrichting van onze ruimte hebben 
gevolgen voor de toekomst. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid om onze ruimte zo in 
te richten dat we voor toekomstige generaties een goede leefomgeving achter laten. Wij 
noemen dit Ruimtelijk Rentmeesterschap. 
 
In het ruimtelijk beleid van de provincie vinden wij drie zaken van groot belang: 
duurzaamheid, sociale kwaliteit en ruimtelijke kwaliteit. Dit betekent dat de ChristenUnie liever 
ziet dat gebouwen worden hergebruikt of een andere functie krijgen, dan dat er meer bij 
wordt gebouwd. Ook kiezen we voor zoveel mogelijk binnenstedelijk bouwen en zo min 
mogelijk in het groen. We zoeken bij bouwprojecten steeds naar een koppeling met 
energiebesparing en duurzame energieopwekking.  
 
De inrichting van de openbare ruimte moet aansluiten bij het eigen karakter van 
landschappen, dorpen en steden. De omgevingsvisie biedt hiervoor het kader. Het is belangrijk 
dat de inwoners en/of omwonenden worden betrokken bij de te maken keuzes. Zo zorgen we 
voor lokaal draagvlak en kunnen inwoners, bedrijven en belangenorganisaties zelf een 
bijdrage leveren aan de plannen. 
 
Concrete punten 

 Bij het maken van provinciaal beleid wordt de ladder voor duurzame verstedelijking1 
als uitgangspunt genomen. 

 De provincie stimuleert gasloos en energieneutraal bouwen bij nieuwbouw van 
woningen en gebouwen. In de bestaande bouw zet de provincie in op grootschalige 
warmtetransitie.  

 De provincie zet zich in voor het beperken en terugdringen van het overschot aan 
bedrijfs- en kantoorruimte in regionale en gemeentelijke ruimtelijke plannen en 
stimuleert regionale afstemming in de kantoren- en bedrijventerreinenmarkt.  

 De provincie neemt de regierol op bij het opstellen van de Omgevingsvisie waarin we 
plannen maken hoe we gebieden en regio’s inrichten en welke plannen we voor welk 
gebied willen ontwikkelen en toestaan. Deze wordt samen met lokale overheden, 
inwoners, bedrijven en waterschappen ingevuld.  

• Bij ruimtelijke plannen hoort een plan voor de opwekking van duurzame 
energie, klimaatadaptatie en de zorg voor goed waterbeheer.  

                                                
1 https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ontwikkelingen/ladder-duurzame/ 
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• Hergebruik van bestaande gebouwen: zowel in steden en dorpen (lege 
kantoren, winkels, maatschappelijk vastgoed en bedrijfsgebouwen) als op het 
platteland (vrijkomende agrarische bebouwing door stoppende boeren) is veel 
leegstaand vastgoed. Veel van de nieuwe ruimtevraag kan door hergebruik, 
transformatie of sloop/nieuwbouw in bestaande panden worden gerealiseerd. 

 De provincie hanteert als standaard de koppeling van afspraken over wonen en 
bedrijven aan het duurzaamheidsbeleid: in afspraken met woningcorporaties, in 
afspraken met gemeenten over woningcontingenten, in afspraken over 
bedrijventerreinen. Circulair werken is het uitgangspunt. 

 De provincie stuurt op de vestigingslocatie van grote en transportintensieve bedrijven. 
 In de omgevingsvisies van provincie en gemeente worden de bestaande wandel- en 

fietsroutestructuren geïnventariseerd en opgenomen. 
   
4.2 Water 
Visie van de ChristenUnie 
Water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. Een teveel of een tekort aan water 
vormt al gauw een bedreiging. De ChristenUnie wil dat Nederland een veilig land is en 
ondersteunt daarom voluit het werk in het deltaprogramma waarin de overheden 
samenwerken aan het vergroten van de veiligheid. Wij willen daarom dat in de ruimtelijke 
ordening rekening wordt gehouden met waterveiligheid. 
 
Klimaatdeskundigen verwachten dat de zomers droger zullen worden. We moeten dus niet 
alleen zorgen voor goede dijken, maar ook naar maatregelen waarmee we droogte kunnen 
opvangen. Ook moet gedacht worden aan manieren om met waterbeheermaatregelen 
hittestress in steden en dorpen te verminderen. Samen met de waterschappen en gemeenten 
zoekt de provincie maatregelen om water langer vast te houden in het gebied, om zo 
verdroging van natuurgebieden en landbouwgronden te voorkomen. 
 
Waterkwaliteit 
Het creëren van schone en ecologisch gezonde watersystemen vereist veel aandacht van de 
provincie en waterschappen, door onder andere beperking van ongewenste uitstoot van 
milieuverontreinigende middelen en aanleg van natuurvriendelijke oevers.  
 
De waterkwaliteit voldoet op veel plaatsen nog niet aan de eisen, hoewel het inzamelen en 
zuiveren van afvalwater al fors is verbeterd. De provincie moet de komende jaren verder 
werken aan de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Bijzondere 
aandacht is daarbij nodig voor aanpak van mest en medicijnresten in oppervlaktewater en 
grondwater. 
 
Waterschappen 
Landbouw, natuur en bebouwing in een gebied stellen elk hun eigen eisen aan het optimale 
waterbeheer. De provincie stelt duidelijke regels en normen op om in tijden van droogte de 
waterschappen te laten zorgen voor voldoende aanvoer van zoet water. Hierbij moeten we 
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steeds de verbinding maken tussen verschillende belangen. De agrarische bedrijven moeten 
genoeg ruimte en mogelijkheden houden om hun bedrijf goed te kunnen laten draaien, maar 
daarnaast moeten ook de natuurbelangen worden gediend én de woonfunctie worden 
ondersteund. 
 
Concrete punten 

 De provincie past concrete en gebiedsgerichte oplossingen toe om in lage gebieden 
veilig te kunnen wonen en werken, zoals bouwen op terpen, wegen op dijken en het 
opdelen van gebieden. 

 De provincie werkt aan realiseren van voldoende waterberging in samenspraak met 
betrokken bewoners en waterschappen. 

 Een volledige implementatie van de KRW (Europese Kaderrichtlijn Water). Eventuele 
achterstanden worden via een inhaalslag bijgetrokken tot het benodigde niveau en 
uiterlijk in 2027 moet aan de kwaliteitseisen van de Kaderrichtlijn Water worden 
voldaan. 

 Bij het opstellen van de omgevingsvisie besteedt de provincie aandacht aan goede 
opvang en beheer van water. Zo zorgt de provincie ervoor dat onze omgeving 
voorbereid is op de klimaatveranderingen (meer clusterbuien en langere intense 
droogte vergen hitte- en droogtestressbestendigheid).  

 De provincie werkt mee aan evenwichtig waterbeheer, waarbij per gebied gekeken 
wordt naar de belangen van de agrarische sector, natuurbelangen en wonen.  

 De provincie zorgt voor een heldere kaderstelling waarbinnen waterschappen hun taak 
kunnen uitvoeren. 

 De provincie benut ‘koppelkansen’, om bij projecten door waterschappen ook direct 
natuurdoelen en recreatievoorzieningen te realiseren.  

 De provincie biedt ruimte aan anti-verdrogingsprojecten: humus in toplaag, meer 
insecten, vocht vasthouden. 


