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Onderwerp: Plan van aanpak voor herziening van het Waterhuishoudingsplan 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 

Aanleiding 
Het Waterhuishoudingsplan beschrijft het beleid op het gebied van water. Het betreft eigen 
beleid, maar het is ook een belangrijk kaderstellend document voor bijv. de uitvoerende taken 
van de waterschappen. Het huidige Waterhuishoudingsplan heeft een looptijd van 2005 t/m 
2010 en verlenging is niet mogelijk. 
 
Drie van de vier inliggende waterschappen zijn gestart om hun waterbeheerplannen eind 2009 
te herzien. Omdat het provinciaal waterplan de kaders schetst voor de waterschappen is het 
belangrijk de plannen op elkaar af te stemmen. Dit betekent dat de provincie snel aan de slag 
moet om een (kaderstellende) visie op het waterbeheer te ontwikkelen. Verder ligt er een 
wettelijke verplichting om het waterhuishoudingsplan uiterlijk in december 2009 aangepast te 
hebben aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water. Herziening van het plan vergt inclusief 
besluitvorming en inspraak een doorlooptijd van ca. 2 jaar. Dit alles betekent dat we nu aan de 
slag moeten met het waterplan voor de periode 2010 t/m 2015. 
 
Eind 2007 hebben wij hiervoor een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak beschrijft 
de ambities voor het waterplan, geeft richting aan de inhoud en beschrijft de planning en 
projectorganisatie. De samenvatting van dit plan van aanpak wordt u nu ter kennisgeving 
aangeboden (zie bijlage). Gedurende de planvorming (in 2008) zal uw commissie 
geïnformeerd worden over de voortgang en zullen tussenproducten ter bespreking / 
instemming worden aangeboden. Provinciale Staten stelt eind 2009 het waterplan vast. 
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
PS-besluit vaststelling WHP3 (december 2004): Looptijd WHP3: 2005 – 2010, verlenging 
niet mogelijk. 
 



Vervolgprocedure/voortgang 
Zie bijlage, onder “Provinciale besluitvorming” 
 

Bijlage:  
Bestuurlijke samenvatting “Van Waterhuishoudingsplan naar Waterplan  - Plan van aanpak 
voor herziening van het Waterhuishoudingsplan” 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 


