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Onderwerp Statenbrief: Voortgang uitvoering KRW in 2012  

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
 
Inleiding 

 
De uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is nu halverwege de planperiode. Elk jaar wordt naar de 
voortgang gekeken en gerapporteerd aan het Rijk. De deelstroomgebieden Rijn West en Rijn Midden maken elk 
jaar een eigen overzicht.  
 
Essentie / samenvatting: 

In de bijgevoegde notitie wordt een beeld geschetst van de activiteiten van de provincie Utrecht voor de KRW, in 
perspectief van de regionale en landelijke voortgang.  
Samenvattend kan gezegd worden dat de maatregelen van de provincie Utrecht op schema liggen.  
De maatregelen van de andere waterbeheerders ondervinden op sommige punten vertraging, afhankelijk van de 
type maatregel. De inrichtingsmaatregelen (regulering waterbeweging en hydrologie) hebben door samenhang 
met natuurprojecten en de noodzaak van grondverwerving een langere voorbereidingstijd nodig. Naar 
verwachting zal het grootste deel van deze maatregelen in de periode 2013-15 worden gerealiseerd. In een 
beperkt aantal gevallen is mogelijk fasering tot na 2015 aan de orde.  
Beheermaatregelen, zoals aanleg van speciale leefgebieden en actief vegetatie- of visstandbeheer, zijn vaak 
gekoppeld aan de realisatie van inrichtingsmaatregelen. Nieuwe inzichten in de effectiviteit van beheer hebben in 
enkele gevallen geleid tot fasering of heroverweging.  
Uitvoering van de onderzoeksmaatregelen verloopt voorspoedig.  
Wat dit voor gevolg heeft voor de hele periode valt nog moeilijk te zeggen, omdat er soms ook versnellingen 
mogelijk zijn.  
 
Over de situatie van de ecologische kwaliteit kan nog niet met zekerheid worden vastgesteld of er een verbetering 
ten opzichte van 2009 is opgetreden.  Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat de ecologie tijd nodig heeft 
om in evenwicht te komen. De maatregelen die zijn uitgevoerd hebben pas op een later moment een (meetbaar) 
effect. Een deel van de maatregelen moet nog worden uitgevoerd. Het is ook nog te vroeg om over de effectiviteit 
van de uitgevoerde maatregelen uitspraken te doen. Voor de ecologie is de chemische samenstelling ook zeer 
bepalend. Met name nutriënten vormen hier een probleem. In deze planperiode is ook ingezet om hier 



 

  

 

verbetering in te krijgen door samenwerking met de agrarische sector. Verschillende ontwikkelingen leiden tot een 
serieuze aanpak van dit probleem in de volgende planperiode.  
 
Voor meer detailinformatie wordt verwezen naar de rapportages van deelstroomgebied Rijn West en Rijn Midden, 
die zijn bijgevoegd.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Over de uitvoering van de maatregelen van de provincie Utrecht kan worden gesteld dat deze op schema liggen.   
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief.  
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,    
 
 
 
Bijlagen (digitaal): 

Rapportage voortgang uitvoering Kaderrichtlijn Water 2012 
Voortgangsrapportage 2012 Rijn West  “Schoon water in beeld”   
Voortgangsrapportage 2012 Rijn Midden  “Werk in uitvoering”  
 


