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Onderwerp: Procedure en planning Waterplan Utrecht 2010-2015 en deelplan KRW 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisgeving 
 

Geachte dames en heren, 
 

Aanleiding 
Op 23 juni jl. heeft u de strategische visie van het Waterplan 2010-2015 vastgesteld. Met deze brief 
informeren wij u over de voortgang en procedure rondom het opstellen van het Ontwerp Waterplan.  
 
Voorgeschiedenis 
Het huidige Waterhuishoudingsplan 2005-2010 moet worden herzien. Het rijk stelt momenteel een 
nationaal Waterplan op en de waterschappen in Utrecht zijn allen bezig met de voorbereiding van hun 
nieuwe Waterbeheerplannen. De kaderstellende rol van de provincie richting de waterschappen vereist 
dat ook de provincie vaart maakt met een nieuw Waterplan.  
Op 23 juni jl. heeft u de strategische visie op het Waterplan 2010-2015 vastgesteld. In het proces naar 
het opstellen van deze visie heeft een brede consultatieronde plaatsgevonden langs waterbeheerders, 
gemeenten en terreinbeheerders. Op dit moment wordt het Ontwerp Waterplan 2010-2015 opgesteld, 
opnieuw in afstemming met onze waterpartners. 
 
Essentie 
Provinciaal Waterplan 2010-2015 
Het nieuwe Waterplan wordt kaderstellend voor het eigen handelen van de provincie en voor het 
handelen van de waterschappen in de provincie Utrecht. Het waterplan wordt een regionaal waterplan 
zoals bedoeld in artikel 4.4. van de Waterwet (inwerkingtreding waarschijnlijk najaar 2009). Het plan 
vervangt, bij vaststelling door u, volledig het huidige Waterhuishoudingsplan 2005-2010. Het beleid 
ten aanzien van grondwater is onlangs door u vastgesteld in het Grondwaterplan 2008-2013. Het 
strategisch deel hiervan zal tevens onderdeel vormen van het nieuwe Waterplan. 
De strategische visie schetst de kaders voor het Waterplan. Drie pijlers staan centraal: 1) 
Waterveiligheid 2) kwaliteit en kwantiteit van watersystemen en 3) gebruik en beleving van water. 
Deze onderdelen zullen verder worden uitgewerkt in het Waterplan. 
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KRW (deelplan) 
Integraal onderdeel van het Ontwerp Waterplan is de uitwerking van de Europese Kaderrichtlijn 
Water, gericht op een betere waterkwaliteit. De KRW vraagt vormvereisten die niet zonder meer in de 
globale opzet van het provinciaal waterplan passen. Om die reden wordt de KRW-uitwerking 
opgenomen in een deelplan als zelfstandig onderdeel van het Waterplan. De vormvereisten van de 
KRW zijn van belang omdat de afzonderlijke waterbeheerders (rijk, provincies, waterschappen en 
gemeenten) hun waterplannen voor wat betreft de KRW gelijktijdig en afgestemd opstellen. Zo 
vormen de waterbeheersplannen van de waterschappen input voor het provinciale waterplan en dient 
het provinciale waterplan op haar beurt als belangrijke input voor het stroomgebiedbeheerplan 
Rijndelta dat het rijk opstelt.  
 
Relatie met nieuwe Wro 
Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wro in werking getreden. Het streekplan is hiermee van rechtswege 
omgezet in structuurvisie. Voor de provincie geldt: als zij een "provinciaal belang" heeft benoemd, 
dan kan zij Wro-instrumenten inzetten ter borging/realisering van haar belang. Voor zover ons nieuwe 
Waterplan ruimtelijk relevant is, zal het worden aangemerkt als (thematische) structuurvisie als 
bedoeld in de nieuwe Wro. 
 
Inspraak 
Momenteel zijn alle provincies en waterschappen bezig met het opstellen van nieuwe 
water(beheer)plannen. Ook het rijk stelt momenteel een Nationaal Waterplan op (integraal voor alle 
wateropgaven), inclusief een viertal ontwerp-stroomgebiedsbeheerplannen (SGBP’s) in het kader van 
de KRW. Utrecht valt onder het SGBP Rijndelta.    
Voor alle plannen start in januari de inspraak, de stukken liggen eind december al ter inzage. Voor de 
plannen van provincie en waterschap geldt een inspraaktermijn van 6 weken. Voor de SGBP’s en het 
Nationale Waterplan geldt een inspraaktermijn van 6 maanden, dit is een verplichting vanuit de 
Europese Kaderrichtlijn Water.  
 
Conform de Wet op de waterhuishouding blijft de kaderstellende hiërarchie tussen de verschillende 
“waterplannen” bestaan. Dat betekent voor de volgorde dat eerst de SGBP’s en het Nationale 
Waterplan worden vastgesteld, daarna de provinciale waterplannen en tenslotte de waterbeheerplannen 
van de waterschappen. Dat zal eind 2009 het geval zijn, nadat ieder bevoegd gezag de inspraak op het 
eigen plan heeft geregeld, inclusief de beantwoording van de reacties.  
Inhoudelijk zijn de waterplannen van de afzonderlijke overheden sterk verweven. Dit betekent dat er 
reeds een hoge mate van afstemming in de planvorming wordt bereikt, maar dat ook de doorwerking 
van de inspraak tussen de afzonderlijke plannen moet worden afgestemd. De staatssecretaris van 
V&W heeft hiertoe een gecoördineerde aanpak voor de inspraak opgesteld, waar ook de provincie 
Utrecht zich aan conformeert. Een en ander betekent dat in september 2009 de afstemming over de 
inspraak is afgerond en de besluitvorming over de definitieve plannen kan starten. 
 
Financiële consequenties 
In het ontwerp waterplan wordt een raming opgenomen voor de realisatie van het waterplan.  

Vervolgprocedure/voortgang 
De planning voor de realisatie van het waterplan is verbonden aan de gecoördineerde inspraak en de 
lange termijn van inspraak (voor de nationale plannen). Definitieve vaststelling van het Waterplan in 
PS kan pas eind 2009 plaatsvinden. Mede gezien deze lange doorlooptijd willen wij op 24 november 
2008 het ontwerp-Waterplan oriënterend met u bespreken.  
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De planning voor het Waterplan is als volgt:    
 
Datum Product Overleg/communicatie 
8 sept 2008 Informatieve bespreking 

onderdeel KRW met 
Cie. RGW 

• Toelichting op stand van zaken KRW 

6 okt 2008 Statenbrief 
 

• Informeren cie. RGW over procedure en planning 
waterplan 

Eind sept/begin okt Symposium KRW • Statenleden Rijn-West + Flevoland  
(+ maatschappelijke organisaties) worden 
geïnformeerd over KRW-Waterplannen 

4 nov 2008 Ontwerp Waterplan • Besluitvorming in GS 
24 nov 2008 Ontwerp Waterplan • Ontwerp Waterplan oriënterend bespreken met 

cie. RGW 
22 dec 2008 Ontwerp Waterplan • Start inspraak, consultatie PCL 
Sep. 2009  • Afronding afstemming inspraak 
Eind 2009 Definitief Waterplan 

Inspraaknotitie 
• Vaststelling in PS 

Concreet voorliggende vraag de statencommissie/ Provinciale Staten 
U wordt gevraagd kennis te nemen van de procedure en de planning van het Waterplan Utrecht 2010-
2015 en het deelplan KRW.  
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


	In het ontwerp waterplan wordt een raming opgenomen voor de realisatie van het waterplan.

