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2008RGW78 bijlage

Voortgang WHP 3 via mijlpalen, januari 2008

De voortgang van het derde Waterhuishoudingsplan (2005-2010) vindt plaats aan de hand van "mijlpalen" voor 4 onderwerpen.

De onderwerpen zijn:

- Wateroverlast
- Europese Kaderrichtlijn water
- Regionale Keringen
- Toezicht op waterschappen

Dit is de vijfde rapportage en geeft de stand van zaken per januari 2008 weer.
Voor de overzichtelijkheid wordt een tabel gebruikt. Deze tabel wordt bij elke rapportage geactualiseerd

Februari 2008
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Voortgang WHP 3 via mijlpalen januari 2008
WATEROVERLAST
Algemeen
Doel van het NBW is om in 2015 het watersysteem op orde te hebben en daarna op orde te houden, anticiperend op veranderende omstandigheden
(klimaatverandering, bodemdaling, toename verhard oppervlak, etc). Het NBW bevat taakstellende afspraken over het voorkomen van wateroverlast en
over andere wateraandachtsgebieden.
Mijlpalen Stand van zaken Conclusie en actie
In 2005 zijn alle watersystemen getoetst aan de
werknormen (afspraak uit NBW) op een wijze
zoals aangegeven in de interprovinciale "Leidraad
toetsing regionale watersystemen m.b.t.
wateroverlast". Aangegeven wordt tot welke
inspanningen de toepassing van deze
werknormen zou leiden, om de regionale
watersystemen uiterlijk in 2015 aan de werknorm
te kunnen laten voldoen. Daarna volgt
besluitvorming over de definitieve normering

Op grond van eerdere rapportages, ook in het PO
water, kan de conclusie getrokken worden dat er
minder risico is op wateroverlast dan uit eerdere
globale berekeningen bleek.

Alle watersystemen zijn op dit moment getoetst.
Voor vrijwel de hele provincie Utrecht wordt aan
de afspraken voldaan. De gebieden die nog niet
conform de leidraad getoetst zijn, zijn wel globaal
getoetst. Uit deze globale toetsing blijkt dat dit de
minst risicovolle gebieden voor wateroverlast zijn.

Conclusie: geen problemen te verwachten voor de
nog niet getoetste delen.

De werknormen worden verder uitgewerkt en in
2009 vastgelegd in een verordening Normering
Wateroverlast (zie toegevoegde mijlpaal)

Uiterlijk eerste helft 2006 hebben waterschappen
en gemeenten stedelijke waterplannen gemaakt
die aanpak van wateroverlast binnen het stedelijk
gebied beschrijven

De stedelijke waterplannen, die gemaakt moesten
worden, zijn gereed

Conclusie: mijlpaal gehaald.

In 2006 geven de waterschappen aan welke
ruimteclaims er in het streekplan nodig zijn om de
wateroverlast tot binnen de werknormen terug te
brengen.

Met de dijkgraven van HDSR en AGV zijn
tweemaal gesprekken gevoerd om dit punt onder
de aandacht te brengen. Hieruit voortvloeiend zijn
van de besturen brieven ontvangen waarin wordt
aangegeven in welke mate ruimtelijke claims
nodig zijn in het streekplan om aan de
wateropgave te voldoen.
HDSR heeft aangegeven geen ruimtelijke claim
voor het Streekplan te hebben.
AGV heeft aangegeven alleen een ruimtelijke
claim te hebben van 130 ha vlak ten oosten van
het natuurgebied Molenpolder. Daarnaast loopt de
verkenning voor Groot Mijdrecht Noord nog.

Conclusie: mijlpaal gehaald
De meeste cirkels op de plankaart van
Waterhuishoudingsplan en Streekplan kunnen in
principe daar van af.
Bij de Molenpolder moet nog bekeken worden op
welke wijze in het streekplan invulling gegeven
wordt aan de ruimteclaim. (zie verder
Gebiedsspecifieke mijlpalen).
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Uiterlijk 2007 hebben provincies en gemeenten
gezorgd voor een integrale afweging van de uit
bestrijden van wateroverlast voortkomende
ruimteclaims en zijn deze vastgelegd in
provinciale beleids- en streekplannen,
respectievelijk structuur- en bestemmingsplannen.

Op basis van de resultaten van de vorige stap
heeft GS 24 april ‘07 besloten niet meer gebieden
aan te wijzen voor grootschalige
functieverandering, met uitzondering van Groot
Mijdrecht Noord en het gebied naast de
Molenpolder. Voor deze gebieden loopt nog een
proces
Het beheersgebied van WVE voldoet reeds aan
deze doelstelling: in het steekplan zijn 3 gebieden
aangewezen als waterbergingsgebied, met de
gemeenten zijn afspraken gemaakt over het
vastleggen van de waterbergingsgebieden in
bestemmingsplannen.

Deze mijlpaal is gehaald, op Groot Mijdrecht
Noord en het gebied naast de Molenpolder na (zie
verder Gebiedsspecifieke mijlpalen).

In 2015 zijn alle watersystemen op orde De uitvoering van kleinschalige maatregelen
(waarvoor geen streekplanaanpassing nodig is)
kunnen via de watergebiedsplannen ruim voor
2015 gereed zijn.

Deze mijlpaal is haalbaar.
Maatregelen worden opgenomen in de
waterbeheerplannen en uitgevoerd voor 2015

Najaar 2009 zijn de werknormen verder
uitgewerkt en vastgelegd in de Verordening
normering wateroverlast

Eind 2007 is het overleg met de buurprovincies
gestart.

Deze mijlpaal is haalbaar.
In 2008 worden, in overleg met de buurprovincies,
op basis van de voorstellen door de
waterschappen, definitieve normen voor
wateroverlast opgesteld en vastgelegd in een
ontwerp-verordening. Na inspraak wordt de
Verordening wateroverlast vastgesteld door PS.
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WATEROVERLAST
Gebiedsspecifieke mijlpalen
Mijlpalen Stand van zaken Conclusie en actie

In de loop van 2005 wordt het huidige ‘Plan van
Aanpak De Venen’ vervangen door een
vernieuwd plan dat expliciet aandacht besteed
aan wateroverlast

Dit is (door REG) vastgesteld door GS in 2006. Deze mijlpaal is gehaald.

November 2008 neemt PS een besluit over de
toekomst van Groot Mijdrecht

• In 2005 voorverkenning afgerond
• In 2006 verkenning afgerond
• Februari 2007 is een tussenbesluit genomen

door PS.
• September 2007 is de commissie Remkes

ingesteld die in jan. 2008 zijn verslag heeft
uitgebracht.

Mijlpaal lijkt haalbaar.

Voorbereidingen voor aanvullend onderzoek
worden nu gemaakt, gestreefd wordt de
onderzoeken in mei/juni 2008 af te ronden. Meer
duidelijkheid is hierover als offertes binnen zijn.

Bethunepolder: In september 2005 zijn de
resultaten van de technische onderzoeksfase
gereed en vindt bestuurlijke besluitvorming over
het vervolg plaats, al dan niet verder gaan op het
ruimtelijke spoor. Het streekplan noemt voor de
Bethunepolder 2008 als deadline voor de
bestuurlijke besluitvorming.

Molenpolder: oplossing wateroverlast

Het technische onderzoek Bethunepolder is
afgerond. Na een formeel bericht van het
waterschap is begin 2007 besloten dat in de
Bethunepolder geen functiewijziging wordt
gerealiseerd. (binnen bovengenoemd
provinciebreed besluit)

Rondom de Molenpolder is sprake van
wateroverlast die moeilijk valt op te lossen. T.a.v.
de Molenpolder valt op dit moment nog geen
uitspraak te doen over de concrete
oplossingsrichting. Hierover zal in de loop van
2008 duidelijkheid zijn.

De conclusie is dat in de Bethunepolder geen
waterberging nodig is.

In overleg met het waterschap wordt begin 2008
gezocht naar oplossingen voor de Molenpolder.
Recent is hier een watergebiedsplan opgestart
(gereed 2009).
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EUROPESE KADERRICHTLIJN WATER
Algemeen
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht alle lidstaten in Europa tot het opstellen van Stroomgebiedbeheerplannen (SGBP’s) ter verbetering van
de waterkwaliteit. Nederland is verplicht zich aan de eisen en termijnen van de richtlijn te houden.
Fase 2: Het regionale uitwerkingsproces samen met de landelijke nota’s is een trechterend proces: de landelijke en regionale kaders worden steeds
scherper gedefinieerd en de effecten van maatregelen op ecologie en waterkwaliteit komen steeds beter in beeld waardoor verschillende ambitieniveau’s
(scenario’s) steeds beter van elkaar kunnen worden onderscheiden. Het proces wordt feitelijk doorlopen op het niveau van de kleinste werkeenheid
(waterlichaam). Dit resulteert in een aantal scenario’s, omschreven in termen van behaalde doelstellingen, benodigde maatregelen en kosten.
Op het niveau van de provincie Utrecht betekent e.e.a. dat de provinciale plannen en verordeningen uiterlijk december 2009 KRW-proof zijn.
Fase 3 loopt van 2009 tot 2015 en is gericht op de uitvoering van de plannen met als doel het behalen van de vereiste kwaliteit in 2015.
Medio 2008 dienen in de bestaande planvormen de waterkwaliteitsdoelen en maatregelen uit stap 3b te worden vastgelegd. Concreet gaat het om het
vaststellen door het Provinciale Bestuur van waterkwaliteitsdoelen in het Waterhuishoudingsplan.

Mijlpalen Stand van zaken Conclusie en actie
landelijke start van fase 1 vond plaats in 2000 In najaar 2004 vond de vaststelling plaats van de

rapportages in de RBO’s (o.a. Rijn-west en Rijn-
Midden). In voorjaar 2005 heeft behandeling in
de Tweede kamer plaats gevonden van de
landelijke nota (Rijn-delta). Uiteindelijk is deze
landelijke rapportage in mei 2005 naar de EU
gestuurd.

Mijlpaal is bereikt

Fase 2 leidt tot vaststelling van de
Stroomgebiedbeheersplannen in december 2009.
Voor fase 2 is een Werkplan provincie Utrecht 2005-
2009 opgesteld. Dit is in het managementteam van de
Dienst Water en Milieu van februari 2005 vastgesteld.

Het werkplan Utrecht is in werking. Loopt volgens planning.

Als tussenproducten worden in de jaren 2005, 2006 en
2007 landelijke beleidsnota’s opgesteld, die het
werkproces nader structureren zodat van grof naar fijn
gewerkt wordt en stap voor stap de issues worden
gereduceerd. Tevens geeft dit de mogelijkheid om in
een vroeg stadium te beginnen met (KRW)-maatregelen
die al voor 2009 genomen kunnen worden. De input
voor deze nota’s wordt door de regio’s geleverd.

In het voorjaar van 2006 is onder leiding van de
waterschappen gewerkt aan de globale
verkenning van doelen, maatregelen en kosten.
De resultaten dienen als input voor de
Decembernota van het Rijk.
In september zijn de regionale nota 2006 en de
concept-decembernota in de RBO’s RW en RM
besproken.

In 2007 worden op het niveau van de
afzonderlijke waterlichamen afwegingen gemaakt
van haalbare en betaalbare ecologische doelen
en maatregelen. Dit vindt plaats in
gebiedsprocessen die getrokken worden door de
waterbeheerders. De provincie doet hetzelfde

Mijlpaal is op regionaal niveau bereikt

De planning is krap, maar de uitvoering ligt
op koers.
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voor de grondwaterlichamen (detailanalyse). De
samenwerkende partijen zullen eind 2007 in een
bestuurlijk document afspraken maken over de
doelen voor de waterlichamen en de benodigde
maatregelen en de kosten. Dit is het
startdocument voor het plan- en
besluitvormingstraject in 2008-2009 voor de
verschillende plannen van de betrokken partijen.
Tevens is dit de regionale input voor de
Decembernota 2007

De gebiedsprocessen zijn afgerond. De
resultaten worden opgenomen in de RBO’nota’s.
In maart 2008 worden de nota’s besproken in de
RBO’s, waarna de verdere uitwerking en
planvorming kan starten. De provincie moet
e.e.a. vastleggen in het
Water(huishoudings)plan. Het ontwerp moet voor
31 oktober 2008 zijn vastgesteld. De inspraak
voor de verschillende plannen van de betrokken
partijen start 22 december 2008.

Het WHP moet KRW-proef gemaakt worden.
Gezien de planning van de KRW irt de
planning van het nieuwe provinciale
Waterplan, is een partiële herziening van
WHP3 onvermijdelijk. De planning is erg
krap, er dient z.s.m. gestart te worden.
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REGIONALE KERINGEN
Algemeen
In het ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen hebben de waterschappen en provincies gezamenlijk een planning vastgesteld om het stelsel van
regionale keringen op orde te krijgen. De aanpak kent als volgordelijke fasering: normering – toetsing – ontwerp – beheer en onderhoud. De fase van
normering is afgerond door middel van de verordening waterkering West-Nederland. De waterschappen zijn inmiddels begonnen met de uitvoering van de
verordening. Dit betekent dat de waterschappen de in de verordening opgenomen regionale waterkeringen moeten toetsen aan de nieuwe
veiligheidsnormen. De toetsing wordt uitgevoerd met behulp van de interprovinciale Leidraad Toetsen op veiligheid. De provincie Utrecht heeft als trekker
een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van deze leidraad. Parallel aan de toetsing lopen al diverse verbeteringswerkzaamheden aan de
regionale waterkeringen. De Verordening waterkering Vallei en Eem wordt in 2008 vastgesteld.
Mijlpalen Stand van zaken Conclusie en actie
Begin 2006 is de interprovinciale verordening met de nieuwe
normen vastgesteld.

Op 1 oktober 2006 is deze Verordening waterkering West-
Nederland in werking getreden.

De mijlpaal is
gehaald.

Begin oktober wordt de “groene versie” van de Leidraad toetsen
op Veiligheid regionale keringen” (katern boezemkaden) door
GS vastgesteld.

De leidraad is op 10 oktober 2006 vastgesteld door GS.
Inmiddels is als uitbreiding op de leidraad het instrument
PROMOTOR ontwikkeld. Met behulp van PROMOTOR
kan, analoog aan de primaire keringen, de hoogte van de
regionale keringen worden getoetst.

Mijlpaal is gehaald.

Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland De provincies en waterschappen in West-Nederland zijn
gezamenlijk tot overeenstemming gekomen over het
tijdstip waarop de genormeerde keringen op orde dienen te
zijn en wanneer de eerste toetsing op veiligheid aan de
provincies wordt gerapporteerd. Streefdatum voor het op
orde krijgen van de regionale waterkeringen is 2015. De
eerste veiligheidstoetsing wordt 1 januari 2009 aan de
provincies gerapporteerd. Daarnaast zijn afspraken
gemaakt over het op orde krijgen van de legger en het
beheersregister voor de regionale waterkeringen. De
portefeuillehouders van de drie provincies zijn inmiddels
akkoord met het uitvoeringsbesluit. Het uitvoeringsbesluit
is in 2007 door GS van Utrecht, Zuid-Holland en Noord-
Holland vastgesteld.

Mijlpaal is gehaald.
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TOEZICHT OP DE WATERSCHAPPEN
Algemeen
IPO en Unie hebben in hun gezamenlijke notitie ‘afstemming van taken in het regionale waterbeheer’ de onderlinge rol- en verantwoordelijkheidsverdeling
vastgelegd. Tevens wordt er in landelijk verband gewerkt aan de zgn. integrale waterwet die ten opzichte van de huidige wet- en regelgeving aanvullende
bepalingen zal geven aan de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer (o.a. het aanwijzingsinstrument). De doelstelling is om de integrale waterwet
nog in deze kabinetsperiode bij de tweede kamer in te dienen.
De provincie Utrecht hanteert als uitgangspunt voor de invulling van het toezichthouderschap dat de waterbeheersplannen van de waterschappen in hun
uitwerking 100% consistent moeten zijn met de kaders die het WHP stelt. Om dit te kunnen beoordelen gaan de waterschappen met ingang van 2005
jaarlijks rapporteren over de voortgang van hun beheersplannen. Anderzijds laat de provincie aan de waterschappen zoveel mogelijk operationele vrijheid
voor de wijze waarop het waterschap het beheer in concreto invult. Anders gezegd: het toezicht concentreert zich op het bereiken van doelen, en laat de
wijze waarop dit gebeurt zoveel mogelijk vrij (is verantwoordelijkheid waterschap).
Ieder najaar wordt op bestuurlijk niveau met elk waterschap de voortgangsrapportage besproken.
Mijlpalen Stand van zaken Conclusie en actie
In november 2005 zal met de waterschappen een eerste
toezichthouders-‘audit’ plaats hebben, waarin afspraken
worden gemaakt over de invulling van de jaarlijkse bespreking
van de voortgangsrapportage van de beheerder.

Het tweede toezichthoudersoverleg met elk van de
waterschappen zal plaatsvinden in het najaar van 2006.

Het derde toezichthoudersoverleg met elk van de
waterschappen (voor WRL het tweede) zal plaatsvinden in het
najaar van 2007

Met WVE, HDSR en AGV heeft op resp. 30
augustus, 7 en 29 september 2005 een
toezichthoudersoverleg plaatsgevonden aan de
hand van een beleids- c.q. voortgangsrapportage
(WVE en AGV) en een rapportage over de
voortgang van 12 door de provincie
geselecteerde WHP-doelstellingen (HDSR).

Het overleg met WVE, HDSR en AGV heeft
conform planning plaatsgevonden. Met het
waterschap Rivierenland is voor de eerste maal in
januari 2007 een toezichthoudersoverleg
gehouden.

Het overleg met WVE, HDSR, AGV en WRL
heeft conform planning plaatsgevonden in
november en december 2007. De
voortgangsrapportages zijn ‘voorbesproken’ in het
MT-overleg met elk van de waterschappen (wat
betreft WRL bilateraal overleg). In dat overleg zijn
tevens de bespreekpunten voor het bestuurlijk
overleg bepaald.

De aangeleverde stukken bleken op
bepaalde onderdelen onvoldoende
informatie te bevatten over de
voortgang van de WHP-
doelstellingen. Met alle
waterschappen zullen op ambtelijk
niveau nadere afspraken worden
gemaakt om te komen tot een
aanpak die zo mogelijk eenduidig is
en die de provincie adequate
informatie biedt.

In de MT-overleggen met de
waterschappen zijn afspraken
gemaakt over a) de definitieve
vaststelling van het format en b)
de voorbereiding (MT-overleg als
voorportaal van het bestuurlijk
overleg).

Voor de volgende overlegronde
(najaar 2008) zal de wijze van
voorbereiding op dezelfde wijze
plaatsvinden.
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