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1. Inleiding  
De Blauwe Omgevingsvisie 2050 (BOVI2050) van het Waterschap Vallei en Veluwe is de afgelopen jaren 

veelvuldig gebruikt en is voor ons en onze partners een waardevolle houvast. Om het bereik van de BOVI te 

behouden en te versterken is het van belang aan te blijven sluiten bij ontwikkelingen. Het is daarom een levend 

document. Bij het vaststellen is opgenomen om periodiek te bezien of een actualisatie nodig is.  

Klimaatadaptie is een belangrijk thema in onze BOVI. Echter, de extreme omstandigheden komen sneller op 

ons af dan verwacht, waarbij we moeten accepteren dat wij als waterschap weersextremen niet altijd kunnen 

beheersen. Hoe anticiperen wij op de effecten van extreme weeromstandigheden? De ruimtelijke claims zijn de 

laatste jaren talrijker geworden. Wat betekent de woningbouwopgave voor ons landschap? Hoe kunnen wij 

water en bodem sturend laten zijn bij keuzes die gemaakt moeten worden door gemeenten en provincies? De 

stikstofopgave hangt hier nauw mee samen. Voor het landelijk gebied moeten ruimtelijke keuzes worden 

gemaakt door het rijk, provincies en gemeenten. Hoe kunnen wij deze keuzes koppelen, op basis van water en 

bodem sturend, aan het vergroten van vasthouden en schoonhouden van gebiedseigen water in en om de 

natuurgebieden? 

 

 

 

Figuur 1. Verbeelding boodschap visiting prof Onno Roosenschoon 
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Waterschap Vallei en Veluwe liep in 2018 voorop met de BOVI. Daarbij is niet alleen gebruikt gemaakt van een 

landschapsanalyse en van de klimaateffectatlas van onze regio, maar ook van de interne en externe kennis. 

Met de actualisatie van de BOVI willen/ kunnen we opnieuw een voorwaartse stap zetten. We vullen de 

thema’s van de BOVI aan om in de urgente ruimtelijke vraagstukken van vandaag houvast te hebben aan de 

toekomstperspectieven van de BOVI, waarin water en bodem sturend zijn. Deze aanvullende thema's zijn 

Klimaat, Ruimte en Natuur.  

 

 

Figuur 2. Verbeelding boodschap visiting prof Zef Hemel 

 

2. Proces 
Het huidige bestuur geeft graag een aantal kijkrichtingen mee voor de actualisatie. Op basis van reflectie op 

actualiteiten, reflectie op de inhoud van de BOVI, gesprekken met visiting profs, ambtenaren en 

(jeugd)bestuurders. We constateren bijvoorbeeld dat er behoefte is aan concretisering op visieniveau, het 

benoemen van condities voor water en bodem en condities waarbinnen wij onze waterschapsrol vervullen. In 

deze notitie wordt daarom per thema een aantal kijkrichtingen meegegeven; een aanbeveling die het nieuwe 

bestuur naar eigen inzicht kan benutten of verder kan invullen. 

Deze kijkrichtingen zijn in de periode naar de commissievergadering en de vergadering van het algemeen 

bestuur vertaald naar korte verhalen. In een 360-graden omgeving zijn de thema’s in een kort verhaal, een 

narratief, toegelicht (www.bovi-2050.nl). De kijkrichtingen uit voorliggend document zijn hiervoor de basis.  

 

  

http://www.bovi-2050.nl/
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3. Reflectie op de actualiteit 
De BOVI geeft invulling aan ‘water en bodem sturend’ vanuit het nieuwe waterdenken: brongericht, 

actorgericht en gebiedsgericht, met water als ordenend principe. Het gaat om een geïntegreerde aanpak en om 

grensontkennend samenwerken.  

We bevinden ons in een tijd waarin veel landelijke ontwikkelingen gaande zijn. Een periode waarin het rijk, 

provincies en gemeenten visies, programma’s en plannen opstellen rondom verschillende thema’s die verband 

houden met ruimtelijke vraagstukken. Vergeleken met de periode waarin de BOVI is opgesteld in 2018, is de 

urgentie toegenomen: voorbeelden zijn transitie landelijk gebied (NPLG, NOVI, omgevingsprogramma's), 

stikstof, woningbouwopgave, droogte, drinkwateropgave, KRW, voedselsysteemtransitie (lokaler, langjarige 

bodemvruchtbaarheid), waterbom Limburg, natuur/biodiversiteit als basis, gezondheid etc. De vraagstukken 

zijn niet nieuw, maar thema's komen nu bij elkaar in de tijd en hebben allemaal effect op de beperkte ruimte; onze 

omgeving. Belangrijke vraagstukken zijn daarom nu ook urgent geworden. Dat is te zien in bijvoorbeeld het 

regeerakkoord en de diverse brieven die door het Rijk zijn uitgebracht, zoals de kamerbrief Water-Bodem sturend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijkrichting actualiteit: 

- Het is niet houdbaar of wenselijk om de beantwoording van bovenstaande vraagstukken af te wentelen 

in de tijd.  

- Er zijn grenzen aan de technische maakbaarheid. Er is behoefte om (toekomstige) condities en 

gevolgen/ dilemma’s voor landgebruik te benoemen en concreet te maken. Bijvoorbeeld door 

deelgebieden te identificeren en per landschapstype de essentie en rol in het grotere systeem te 

duiden, inclusief de condities en kansen voor (ander) landgebruik.  

- Het is van belang om dat nu te doen, om het risico te beperken dat we nu niet de juiste keuzes maken 

voor de toekomst. 

- Vanuit welk referentiekader we vertrekken is relevant. Wees duidelijk over het tijdsperspectief waar 

we van uit gaan. Gebruik de kijkrichting van 2120 om terug te kijken naar 2050 vanuit een sprong naar 

de toekomst.  

- De (maatschappelijke) richtinggevende trends waarvan we uit gaan zijn relevant. Bijvoorbeeld de 

effecten van klimaatverandering, polarisatie in de samenleving, afnemend vertrouwen in de overheid, 

de impact van de digitale transitie, hoe nieuwe technologieën beïnvloeden hoe we met elkaar 

samenleven, werken en communiceren. Het is belangrijk dit in essentie helder te kunnen duiden, 

richting burgers en richting samenwerkingspartners.  

 

Figuur 3. Verbeelding aanleiding actualisatie BOVI bestuurlijke bijeenkomst 16 januari 2023 

https://open.overheid.nl/repository/ronl-c35e65eba0903d738ae26dab222462337b0d8de7/1/pdf/water-en-bodem-sturend.pdf
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4. Reflectie op het product 
Er zijn geen aanwijzingen of opmerkingen die aanleiding geven de vorm van de BOVI te wijzigen. Deze blijft dan 

ook de basis. In de loop der tijd zijn wel toevoegingen gedaan aan de BOVI-website. Zoals de tactische 

concretisering van de BOVI via het Blauwe Omgeving Programma (BOP 2022-2027). Deze toevoegingen 

voorzien in een behoefte. Tegelijkertijd is het van belang dat wij continu met elkaar in gesprek blijven over het 

belang van water in de omgeving, ook in de toekomst, intern en extern. Daarbij zoeken wij de juiste middelen. 

Om duidelijk aan te geven dat de actualisatie de huidige BOVI niet vervangt, wordt gezocht naar een vorm die 

aansluit bij, maar aanvullend is op de huidige BOVI. Dit wordt een oplegger genoemd.  

Kijkrichting, algemeen:  

- Het is verstandig om de huidige visie in vorm en inhoud vast te houden als strategisch instrument.  

- De actualisatie zorgt voor een aanscherping en/ of aanvulling op de huidige thema’s waardevolle 

leefomgeving, circulariteit, energietransitie en klimaat.  
- Wijzigingen in de thema’s leiden wellicht tot aanscherpingen in bijvoorbeeld het kaartmateriaal, de 

verhaallijnen of de gidsprincipes uit de huidige BOVI. Denk daarbij aan systeemdenken, natuurinclusief 

werken en ‘niet afwentelen’ als mogelijke toevoegingen op de leidende principes.  

- Er is behoefte aan instrumentarium, analyses, inzichten in kaders: een conditionerend, 

kaderscheppend toekomstbeeld en handelingsperspectief vanuit het bodem- en watersysteem. Hierbij 

is te denken aan langetermijnambities voor deelgebieden met vergelijkbare karakteristieken en 

opgaven. Bijvoorbeeld gerelateerd aan beleid/trends en ontwikkelingen zoals bouwen op de hoge 

zandgronden en natuurontwikkelingen. Een doorwerking van de BOVI in tactisch en operationeel 

niveau zou daarin helpend kunnen zijn (bijvoorbeeld de Blauwe Sleutelgebieden in de BOP). Daarmee 

kunnen we onze ruimtelijke logica hervinden en vervolgstappen maken richting uitwerking in 

bijvoorbeeld NPLG, of ruimtelijke arrangementen zoals de Blauwe agenda en Toekomstperspectief 

Utrechtse Hevuelrug - Gooi en Vechtstreek, visie vanuit Bodemtypen Gelderse Vallei vanuit RES Food 

Valley.  

- Leren uit de praktijk en in heldere vorm presenteren is helpend in het leren. Door vanuit de lopende 

trajecten de goede voorbeelden aan te halen om het gewenste perspectief te illustreren en tastbaar te 

maken. Voorbeelden die uitdragen: Het kan! Hier willen we meer van! Waar is behoefte aan, wat zijn 

de geleerde lessen? Dit is de concrete inbreng vanuit water en bodem in integrale gebiedsprocessen 

met partners. 

- Blijf periodiek bezien of een actualisatie nodig is. Volg daarin de bestuursperiode, zodat een iteratief 

proces ontstaat van aanwezige kennis en nieuwe inzichten.  

 

5. Reflectie op rol en sturing 
De BOVI is ons kompas, een visitekaart, gespreksstarter voor ons en onze partners. Met de ontwikkelingen in 

het vizier, vraagt het ook om met ‘’kompassie’’ te blijven kijken naar de rol van ons als waterschap in de 

toekomst. 

Kijkrichting: 

- Het waarom, het belang, het hogere doel van onze omgevingsvisie mag duidelijker en steviger naar 

voren komen.  

- Een sterkere positie in de Ruimtelijke Ordening is nodig om invulling te geven aan onze visie. Ook ligt 

hiervoor de uitnodiging, onder andere vanuit "water en bodem sturend” in het regeerakkoord en de 

kamerbrief. We blijven de principes van de BOVI volgen, deze worden daarin herkend. 

- Het waterschap geeft een stem aan het water/ het robuuste (natuurlijke) systeem.  

- De huidige tijd vraagt om een BOVI die meer prikkelt. De vraagstukken vragen om duidelijke keuzes, 

een heldere boodschap van waar wij voor staan. Door onder andere een sterker appel te doen op de 

zorgplicht voor partners, dilemma’s te benoemen en in beeld te brengen waar het ‘pijn’ doet als we 

keuzes moeten maken. Deze keuzes moeten ook worden bezien in de tijd; nu heeft consequenties 

voor later.  

https://bovi2050.nl/
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- We zien het als onze verantwoordelijkheid om vraagstukken niet af te wentelen op toekomstige 

generaties mensen, planten en dieren, van publiek naar privaat en naar andere ruimte/gebieden. Dit 

was het vertrekpunt van onze BOVI2050 en dat is het nog steeds. Wij hebben hier in essentie 

gezamenlijk betekenis aan gegeven via de drie leidende waterprincipes van de BOVI2050. Met deze 

waterprincipes geven wij expliciet invulling aan de kamerbrief Water-Bodem Sturend. Dit zullen wij in 

de actualisatie extra benadrukken.  

- Het einde van de technische omvorming van landschappelijke condities uit het bodem- en 

watersysteem vraagt om acceptatie van risico’s en adaptatie op klimaatverandering en het benodigde 

bodem- en watersysteem. Bij adaptatie en mitigatie is het van belang om het veranderen van het 

systeem te verkiezen boven het aanpassen van het systeem.  

- Het is goed om te duiden wat ‘water en bodem sturend’ voor ons betekent. Vanuit het natuurlijk 

systeem scheppen wij condities voor de ontwikkeling van een hoogwaardige kwaliteit van het 

landschap. Het is helpend om een visie te ontwikkelen op het instrumentarium dat daarbij nodig is. 

- Vertrouw op adaptief vermogen. We moeten leren om ons te verhouden tot een onzekere toekomst. 

Modellen zijn daarbij helpend, maar moeten ons niet regeren, het vraagt om prioriteren aan de hand 

van ons kompas. 

 

  

Figuur 4: Verbeelding boodschap visiting prof Jannemarie de Jonge en Hasse Goossen 
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6. Reflectie op de inhoud 

 

Ruimte 
De claim op ruimte is groot en zal eerder groter dan kleiner worden.  

Kijkrichting: 

- We voorzien een verder toenemende ruimtelijke druk in het gebied door klimaatverandering, 

demografische ontwikkelingen, verdere verstedelijking en de bijbehorende intensivering van het 

ruimtegebruik (meer infrastructuur, ontwikkelingen t.b.v. energietransitie). Deze intensivering valt 

samen met de extensivering van ons ruimtegebruik die nodig is in het landelijk gebied om landbouw 

en natuur meer met elkaar in balans te brengen. Water en bodem moeten sturend zijn in deze 

vraagstukken en leiden tot een nieuwe ruimtelijke logica. Wat kan niet, maar vooral: wat kan waar 

wel. 

- Hoe we ons in deze vraagstukken verhouden tot anderen is van belang; als kennisdrager, 

gesprekspartner, maar ook sturend waar nodig. Dit vraagt om een proactieve rol van het waterschap 

en het aanbieden van kaders waarbinnen gewerkt kan worden. 

- De tijd van faciliteren voor landgebruik lijkt verleden tijd, het is nu de tijd om condities vanuit bodem 

en water te definiëren, te helpen en te adviseren om ons (land)gebruik daaraan aan te passen. 

- Houdt daarbij oog voor ruimtelijke kwaliteit; maak keuzes die passen bij het landschap. Dat vraagt 

soms om lef en creativiteit om functies te veranderen/ samenvoegen.  
- Zorg dat de ruimte een goede meervoudige invulling heeft; een meerlaagse kwaliteit van functies die 

goed op elkaar zijn afgestemd, elkaar versterken en aanvullen. Dit betekent ook keuzes maken: niet 

alles kan overal. Daarin moet het mogelijk zijn om nieuwe inzichten te bespreken zodat water en 

bodem als sturend principe nu opgenomen wordt en niet wordt afgewenteld. Wij stimuleren vooral 

meervoudig intensief ruimtegebruik en functiecombinaties. We adviseren daarin te kijken naar zowel 

bestaand en nieuw gebied, stad en landelijk gebied.  

- Bescherm brongericht het blauwe hart van ons gebied, onze kostbare zoetwatervoorraad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5. Verbeelding boodschap visiting prof Jessica den Outer 
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Figuur 6. Verbeelding uitkomst bestuurlijke bijeenkomst 16 januari 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
Figuur 7. Verbeelding uitkomst ambtelijke bijeenkomst 23 november 2022 
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Klimaat 
Sinds het uitbrengen van onze BOVI hebben wij zelf de effecten van klimaatverandering ervaren. Vier droge 

zomers op rij, een hitterecord van 40 graden Celsius en de waterbom in Limburg leren ons dat weersextremen 

sneller komen dan verwacht en dat het gevolgen heeft voor de hele samenleving. De onzekerheid wanneer 

deze weersextremen optreden en hoe intens ze zijn, vragen om adaptief denken en doen. Het is wenselijk een 

visie te ontwikkelen hoe we omgaan met deze steeds vaker voorkomende weersextremen en de 

onvoorspelbaarheid daarvan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8. Verbeelding uitkomst bestuurlijke bijeenkomst 16 januari 2023 

 

Kijkrichting: 

- Is er versnelde innovatie op dit punt nodig en mogelijk?  

- Vanuit de kennisinstellingen komt de oproep om versneld in te zetten op transformaties van 

watersystemen om toekomstbestendig en klimaat adaptief te kunnen zijn.  

- Ontwikkel een adaptief denken, waardoor het denken in extremen, hybride vormen en een ander 

systeem mogelijk zijn. Zoals gebruik van oppervlaktewater i.p.v. grondwater voor drinkwaterbereiding 

en het tekort van het ene moment oplossen met overschot van een ander moment in ruimte en in tijd. 

- Investeer op waterbewustzijn in de maatschappij. De gevolgen van weersextremen kunnen we niet 

altijd voorkomen en zullen we dus moeten leren accepteren.  
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Natuur 

Een ecosysteem-/ biodiversiteitscrisis is minstens zo impactvol als klimaatverandering en slechts deels een 

gevolg daarvan. Zowel in het heden als verleden hebben wij te veel gevraagd van de draag- en veerkracht van 

de natuur. Wij zijn daarvan een onderdeel. Wij willen niet afwentelen op onze omgeving, dat is ons moreel 

kompas. Dat vraagt aanpassing van ons denken en onze omgang met de natuur.  

Kijkrichting: 

- Met de BOVI werken we aan de bestaansvoorwaarden voor het leven. Waarbij herstel en behoud van 

robuuste (eco)systemen centraal staan in ons handelen; leven mét water. Dit betekent dat wij werken 

aan de ontwikkeling en de bescherming van de kwaliteit van de leefomgeving van mens, plant en dier, 

conform het maatschappelijke doel van de Omgevingswet.  
- Stel naast water ook een levende bodem centraal als sturend principe: de bestaansvoorwaarden voor 

het leven. 

- Natuur mag meer aandacht hebben in de BOVI. Natuur kan explicieter worden opgenomen in het 

nieuwe waterdenken. Wat betekent het als we natuurlijke processen meer leidend laten zijn? 

Wanneer we de BOVI uitvoeren zoals bedoeld, creëren we condities voor natuurherstel en 

natuurontwikkeling. Dit geldt zowel voor de ecologische kwaliteit van water in de sloot tot en met de 

grote natuurlijke verbindingen in het netwerk Nederland.  
- We gebruiken de natuur, maar buiten haar niet uit. Het waterschap kan een bijdrage leveren aan het 

beschermen van natuur.   

- Blijf bij ons eigen handelingsperspectief en houdt oog voor kansrijke combinaties. Door bijvoorbeeld in 

de randen van de natuurgebieden, die ook langs de flanken liggen, extra klimaat adaptieve 

maatregelen te nemen in combinatie met natuurontwikkeling.  

- Democratische ontwikkelingen, polarisatie, gerechtelijke uitspraken en ruimtelijke transities 

(bijvoorbeeld platteland) zijn ontwikkelingen die zijn weerslag hebben op ruimtelijke keuzes en 

natuur. Dit kan zorgen voor belangentegenstellingen. Dat maakt het nog meer van belang om in 

gesprek te blijven met onze omgeving en partners om het gezamenlijk belang te blijven zoeken.  

 

Figuur 9. Verbeelding uitkomst ambtelijke bijeenkomst 23 november 2022 
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Figuur 10. Verbeelding uitkomst bestuurlijke bijeenkomst 16 januari 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11. Verbeelding uitkomst ambtelijke bijeenkomst 23 november 2022 


