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Inleiding 

In het Provinciaal Waterplan 2010 - 2015 (verder: PWP) is de toezegging opgenomen dat Gedeputeerde Staten (GS) jaarlijks de voortgang aan Provinciale 

Staten (PS) rapporteert. De rapportage van GS is opgebouwd uit de rapportages van de 4 waterschappen in Utrecht en van de beleidsafdelingen over de 

voortgang van acties uit het PWP over 2010.  

 

Hoofdlijnen per thema 

Op hoofdlijnen kan over de voortgang het volgende worden vermeld. Per thema wordt dit aangegeven. 

 

Veiligheid 

De veiligheid is op orde. 

- Primaire keringen 

Het Rijk is nog bezig met het opstellen van nieuwe normen. Mede via het Deltaprogramma rivieren zal een regioadvies over de nieuwe normen uitgewerkt 

worden. De provincie Utrecht zal hier nauw bij betrokken worden, o.a. als trekker van een regio. 

- Regionale keringen 

Uitvoering ligt op schema. 

 

Voldoende water 

- Actualiseren peilbesluiten en gebaseerd op GGOR (thema Duurzame watersystemen)  

De doelstelling zal door HDSR niet in 2012, maar in 2015 worden gehaald. 

Het waterschap heeft daarvoor de volgende onderbouwing gegeven: 

Ondanks de inhaalslag van de afgelopen jaren wordt de doelstelling pas in 2015 gehaald. Reden hiervan is dat de planprocessen steeds complexer en 

tijdrovender worden. Er wordt steeds meer een integrale afweging geëist. Ter wille van het draagvlak prevaleert zorgvuldigheid boven snelheid. Ook is de 

planning om bedrijfskundige reden aangepast met het doel om zowel de planvorming als de uitvoering van maatregelen zo gelijkmatig mogelijk te spreiden 

over meerdere jaren. 

Wij stemmen in met de nieuwe planning zoals aangegeven in de rapportage. 

- Watersysteem voldoet aan normen voor wateroverlast (thema Duurzame watersystemen) 

Uitvoering ligt op schema. In 2015 zal het watersysteem op orde zijn. 

 

Schoon water 



De voorgenomen maatregelen voor de KRW voor de periode 2010-2015 worden door de waterschappen volgens planning uitgevoerd. Echter het is de vraag of 

de voortgang van het maatregelenpakket van 2010-2015 en verder, volledig kan worden uitgevoerd, als gevolg van de bezuinigingen door het Rijk en de 

herijking van de EHS. De consequenties hiervan zullen op stroomgebiedniveau in beeld worden gebracht en zo nodig wordt het maatregelenpakket aangepast 

en opnieuw vastgesteld. 

 

Water voor natuur 

- EHS 

De realisatie van de doelen ten behoeve van GGOR en natuurvriendelijke oevers (NVO) is vertraagd door de herijking EHS. Het is mogelijk dat de doelen 

uiteindelijk bijgesteld moeten worden.  

De realisatie van de doelen voor Natura2000-gebieden ligt redelijk op schema. Complexe gebiedsprocessen leiden in een aantal gebieden tot een vertraging in 

de planvorming en/of uitvoering. 

- Verdroging 

De maatregelen die nodig zijn voor aanpak verdroging zijn voor de meeste gebieden helder. De uitvoering van de maatregelen blijft achter op de planning 

door complexe gebiedsprocessen, stagnatie in grondverwerving, onzekerheden over rijksfinanciering en herijking EHS en Agenda Vitaal Platteland. 

- Ontwikkelingen 

Provincie en waterschappen zullen nieuwe afspraken moeten maken over doelen en financiering en over de indicatoren in de voortgangsrapportages. 

 

Verklaring van de kleuren 

De kleuren die in de rapportage gebruikt worden, hebben de volgende betekenis: 

Groen : de realisatie van deze doelstelling ligt op schema of is gereed conform planning. 

Oranje : de realisatie van de doelstelling is voldoende, maar niet op schema (nadere bijzonderheden). 

Rood : de realisatie van deze doelstelling ligt niet op schema en is kritisch. 

 

Interpretatie jaartal doelbereik 

Jaartal = eind van het betreffende jaar. 

 

Gebruikte afkortingen 
De afkortingen zijn verklaard aan het slot van de rapportage. 

 


