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Bijlage(n): Programma uitvoering KRW-maatregelen Provincie Utrecht  
 Begrotingswijziging Inrichtingsmaatregelen KRW  

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
U heeft met de vaststelling van het uitvoeringsprogramma van het college van gedeputeerde 
staten op 17 december 2007, 1 miljoen euro ter beschikking gesteld voor maatregelen ten 
behoeve van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Aan de commissie RGW is toegezegd 
de kaders, de criteria en de aanpak om te komen tot een programma voor de besteding van 
deze middelen te bespreken in de commissie. 
In de bijgevoegde notitie zijn de kaders en het programma uitvoering KRW-maatregelen 
beschreven. Ook wordt een toelichting op de aanpak gegeven. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 24 september 2007 is de vakcommissie in een extra bijeenkomst geïnformeerd over de 
KRW en de inzet van Provinciale instrumenten. Op 17 december 2007 heeft u de 
uitgangspunten voor de implementatie van de KRW vastgesteld. Eveneens op 17 december 
2007 heeft u bij de behandeling van het uitvoeringsprogramma 1 miljoen euro ter beschikking 
gesteld voor de uitvoering van KRW-maatregelen. Op 8 september 2008 is de vakcommissie 
in een extra bijeenkomst geïnformeerd over de KRW en de herziening van het 
waterhuishoudingsplan. 
 
Essentie / samenvatting 
In een aangenomen amendement heeft u gevraagd de kaders vast te stellen na behandeling in 
de vakcommissie.  
 
Voor de besteding van de middelen die u heeft toegekend zijn criteria (de kaders) opgesteld, 
waarna de waterschappen zijn verzocht projecten aan te dragen die aan de criteria voldoen. 
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Met de projecten die het beste aansluiten bij de criteria is een concept programma opgesteld. 
De criteria en het concept programma zijn beschreven in de bijgevoegde notitie. 
 

Naast het inventariseren en selecteren van KRW-projecten is ook onderzocht op welke wijze 
de middelen ter beschikking worden gesteld aan de uitvoerende instanties. Het uitgangspunt 
hierbij is dat indien mogelijk geen extra regelgeving of subsidieverordening wordt gemaakt. 
Gekozen is voor een subsidieconstructie op basis van de bestaande algemene 
subsidieverordening. De wettelijke grondslag voor de toekenning van de middelen is de 
Provinciale begroting(artikel 4:23 lid 3c van de Algemene Wet bestuursrecht). Concreet 
betekent dit dat de projecten, subsidieontvanger en het maximaal vast te stellen 
subsidiebedrag worden vermeld in de begroting. Vervolgens kan op basis van de Algemene 
wet bestuursrecht en de algemene subsidieverordening een subsidie worden verleend. 
Bijstelling van het programma kan via de begroting.  
 
Het programma bevat projecten die geheel of grotendeels binnen de collegeperiode kunnen 
worden uitgevoerd, een substantiële bijdrage leveren aan de KRW-doelen en veelal zichtbaar 
zijn. De aangedragen projecten overstijgen het beschikbare budget. Middels prioriteitstelling 
is de volgorde aangegeven waarin de projecten kunnen rekenen op een provinciale bijdrage. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het KRW-maatregelenprogramma van Provincie Utrecht bevat uitvoeringsmaatregelen ten 
behoeve van de KRW. Deze maatregelen leveren een substantiële bijdrage aan het bereiken 
van de KRW-doelen voor het betreffende waterlichaam. Een aantal projecten kan door 
opname in dit programma versneld worden uitgevoerd. Dit zal zeker een positieve bijdrage 
leveren aan de rapportage over de voortgang van de KRW aan de Europese Commissie. 
 
Financiële consequenties 
Nadat u het  programma heeft vastgesteld kunnen de beschikbare middelen worden toegekend 
aan projecten. De projecten uit het programma worden opgenomen in de begroting, waarna op 
basis van de algemene subsidieverordening subsidies kunnen worden toegekend. 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
U heeft aangegeven in het aangenomen amendement dat het toegekende budget dient te 
worden besteed aan inrichtingsmaatregelen ten behoeve van de KRW. Daarnaast is gesproken 
over de inzet van het instrument groenblauwe diensten. Het programma is tot stand gekomen 
door bij de waterschappen te inventariseren welke KRW-maatregelen gebaat zijn bij opname 
in het programma. Bij de inventarisatie van projecten voor het uitvoeringsprogramma zijn 
vooral inrichtingsmaatregelen aangedragen voor subsidie. Het instrument groenblauwe 
diensten kan aanvullend worden ingezet bij enkele projecten. Deze relatie wordt nadrukkelijk 
gezocht bij de uitvoering. Het bleek vooralsnog niet nodig extra middelen voor het instrument 
uit het budget ter beschikking te stellen. 
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
De afwegingen om te komen tot het programma zijn beschreven in de bijgevoegde notitie: 
“Programma uitvoering KRW-maatregelen Provincie Utrecht” 
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Voorgesteld wordt  
• De kaders voor de besteding van het budget voor inrichtingsmaatregelen KRW en het 

programma “uitvoering KRW-maatregelen Provincie Utrecht”, vast te stellen. 
• Het kasritme van het budget voor inrichtingsmaatregelen KRW als volgt te wijzigen: 

Jaarschijf Huidige 
kasritme 

Voor te stellen 
kasritme 

2008 €300.000 €17.000 
2009 € 700.000 €402.000 
2010 €0 €391.000 
2011 €0 €190.000 
Totaal €1.000.000 €1.000.000 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van 29-09-2008 tot vaststelling van de kaders voor de besteding van het budget voor 
inrichtingsmaatregelen KRW en het programma “Uitvoering KRW-maatregelen Provincie Utrecht” 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 19 augustus 2008, afdeling BEW, nummer 
2008int225234; 
 
Besluiten:  

• De kaders voor de besteding van het budget voor inrichtingsmaatregelen KRW en het 
programma “uitvoering KRW-maatregelen Provincie Utrecht”, vast te stellen 
 

• De volgende kasritmewijziging voor inrichtingsmaatregelen KRW vast te stellen: 
2008: € 17.000,- ; 2009: € 402.000,- ; 2010: €391.000,- en 2011: € 190.000,- . 
 

• Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. 

voorzitter, 
 

griffier, 
 



5

Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
De wettelijke grondslag voor de toekenning van de middelen is de Provinciale begroting 
(artikel 4:23 lid 3c van de Algemene Wet bestuursrecht). Concreet betekent dit dat de 
projecten en de subsidieontvanger worden vermeld in de begroting. Vervolgens kan op basis 
van de algemene subsidieverordening van Provincie Utrecht een subsidie worden verleend. 
Bijstelling van het programma kan via de begroting. 
Provinciewet artikelen 143 en 152 zijn eveneens van toepassing. 

2. Beoogd effect 
Het KRW-maatregelenprogramma van Provincie Utrecht bevat inrichtingsmaatregelen ten 
behoeve van de KRW. Deze maatregelen leveren bij uitvoering een substantiële bijdrage aan 
het bereiken van de KRW-doelen voor het betreffende waterlichaam. Een aantal projecten kan 
door opname in dit programma versneld worden uitgevoerd. Dit zal zeker een positieve 
bijdrage leveren aan de rapportage over de voortgang van de KRW aan de Europese 
Commissie. 
Een toelichting op het beoogd effect is weergegeven in de bijgevoegde notitie. 

3. Argumenten 
Zie bijgevoegde notitie. Hierin is een onderbouwing voor het opgestelde programma 
weergegeven. 
 
4. Kanttekeningen 
Bij het opstellen van het KRW-programma is nadrukkelijk gezocht naar waterschapsprojecten 
die binnen de collegeperiode uitgevoerd kunnen worden. Na vaststelling van het programma 
zal vanuit de afdeling Bodem en Water worden toegezien op de uitvoering. Onvoorziene 
situaties kunnen leiden tot vertraging van de uitvoering van de waterschapsprojecten. In het 
programma is getracht hiermee rekening te houden door een aantal projecten op een 
reservelijst te plaatsen. Deze projecten zijn uitwisselbaar met de projecten uit het programma. 
 
5. Financiën 
Het programma uitvoering KRW-maatregelen wordt gedekt uit het budget voor 
inrichtingsmaatregelen KRW(311025). 
Uit de inventarisatie is naar voren gekomen dat het miljoen ruim besteed zou kunnen worden 
binnen de collegeperiode. Drie projecten t.w.v. €663.853 uit het programma hebben geen 
dekking, maar zijn wel uitvoerbaar binnen de collegeperiode en voldoen aan de doelstellingen 
van de KRW en de Provinciale criteria. U heeft aangeven dat overprogrammering mogelijk is. 
Voor het programma uitvoering KRW-maatregelen wordt  overgeprogrammeerd. Een 
toelichting hierop is in de bijgevoegde notitie weergegeven. 
 
6. Realisatie 
Het Programma loopt t/m 2011. Er is een kans dat projecten uit het programma eind 2011 nog 
niet geheel zijn afgerond. Als voorwaarde bij opname in het programma en later bij 
subsidieverlening wordt gesteld dat een project minimaal voor een deel moet zijn afgerond 
voor eind 2011 waarbij de continuïteit voor verdere afronding gewaarborgd is. 
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7. Juridisch 
Naast het inventariseren en selecteren van KRW-projecten is ook onderzocht op welke wijze 
de middelen ter beschikking worden gesteld aan de uitvoerende instanties. Het uitgangspunt 
hierbij is dat indien mogelijk geen extra regelgeving of subsidieverordeningen worden 
gemaakt. Op voorstel van afdeling BJZ is gekozen voor een subsidieconstructie op basis van 
de bestaande algemene subsidieverordening. Hierdoor is geen extra regelgeving noodzakelijk. 
 
8. Europa 
Het programma omvat uitvoeringsmaatregelen ten behoeve van de Europese Kaderrichtlijn 
Water. Het maatregelen programma is op de vereisten van deze richtlijn afgestemd. 
Door de gekozen vorm van financiering wordt voldaan aan de Europese regels ten aanzien 
van staatssteun. 
 
9. Communicatie 
 
Maatregelen Europese Kaderrichtlijn Water 
 
Provinciale Staten hebben met de vaststelling van het uitvoeringsprogramma op 17 december 
2007, één miljoen euro ter beschikking gesteld voor maatregelen ten behoeve van de 
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).  
 
Het programma bevat een aantal projecten die geheel of grotendeels binnen de collegeperiode 
kunnen worden uitgevoerd, een substantiële bijdrage leveren aan de doelen van de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW) en veelal zichtbaar zijn. De aangedragen projecten overstijgen 
het beschikbare budget. Door prioriteitstelling is de volgorde aangegeven waarin de projecten 
kunnen rekenen op een provinciale bijdrage. 
Naast het inventariseren en selecteren van KRW-projecten is ook onderzocht op welke wijze 
de middelen ter beschikking worden gesteld aan de uitvoerende instanties. Het uitgangspunt 
hierbij is dat indien mogelijk geen extra regelgeving of subsidieverordeningen worden 
gemaakt. Gekozen is voor een subsidieconstructie op basis van de bestaande algemene 
subsidieverordening. De wettelijke grondslag voor de toekenning van de middelen wordt de 
Provinciale begroting (artikel 4:23 lid 3c van de Algemene Wet bestuursrecht). Concreet 
betekent dit dat de projecten en de subsidieontvanger worden vermeld in de begroting. 
Vervolgens kan op basis van de algemene subsidieverordening een subsidie worden verleend. 
Bijstelling van het programma kan via de begroting. 
 
Provinciale Staten wordt gevraagd de beschreven criteria, het programma uitvoering KRW-
maatregelen Provincie Utrecht, een wijziging van het kasritme en een begrotingswijziging 
vast te stellen. 
 
10. Bijlagen 
 
Notitie “Programma uitvoering KRW-maatregelen Provincie Utrecht” 
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