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Onderwerp: Voortgangsrapportage Provinciaal Waterplan over 2010 

 

Voorgestelde behandeling: ter kennisname 

 

Geachte dames en heren, 

 

Inleiding 

De voortgangsrapportage 2010 bevat de voortgang van de acties ter realisering van de in het 

Provinciaal Waterplan 2010 - 2015 (verder: PWP) opgenomen doelstellingen over 2010 (voor het 

PWP verwijzen wij naar de website http://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/water/). De 

rapportage is tot stand gekomen op basis van de rapportages van de waterschappen en van de 

beleidsafdelingen Bodem & Water en Groen over 2010. De hoofdlijnen zijn aangegeven op pagina’s 1 

en 2 van de voortgangsrapportage. De voortgang ligt grotendeels op schema. Er is vertraging bij de 

actualisatie van peilbesluiten, gebaseerd op GGOR (gebied HDSR) en bij de Verdroging en de KRW 

i.v.m. de Herijking EHS. 

 

Voorgeschiedenis 

In het PWP is de toezegging opgenomen dat wij jaarlijks de voortgang aan u rapporteren. Wij hebben 

in juni 2011 een nieuw format vastgesteld, als onderdeel van de Nota Relatie provincie Utrecht met de 

waterschappen. Wij hebben u die Nota bij brief van 28 juni toegezonden. De voortgangsrapportage 

over 2010 is aan de hand van het format opgesteld. 

 

Essentie / samenvatting: 

De voortgang ligt grotendeels op schema. Er is vertraging bij de actualisatie van peilbesluiten, 

gebaseerd op GGOR (gebied HDSR) en bij de Verdroging en de KRW i.v.m. de Herijking EHS. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Er is duidelijkheid over de voortgang van de PWP-doelstellingen. 

 

Financiële consequenties 

Geen 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

De voortgangsrapportage Provinciaal Waterplan over 2010 wordt u toegezonden om u te informeren 

over de voortgang van de uitvoering van het PWP. Vanaf volgend jaar (2012) zal de 

voortgangsrapportage (over 2011) u direct na de zomer worden toegezonden.  

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Wij verzoeken u de voortgangsrapportage over 2010 voor kennisgeving aan te nemen. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 


