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Onderwerp Statenbrief: Voortgangsrapportage Provinciaal Waterplan over 2012 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

De provincie heeft het regionaal waterbeleid vorm gegeven in haar Provinciaal Waterplan 2010 – 2015 (verder 
PWP). Het sectorale waterbeleid is nader uitgewerkt in de door de (4) Utrechtse (interprovinciale) waterschappen 
vastgestelde waterbeheerplannen. Op grond van de provinciale Waterverordeningen rapporteren de 
waterschappen jaarlijks over de voortgang van acties c.q. beleidsdoelen die voortvloeien uit het PWP. Daarnaast 
zijn er in het PWP acties voor de provincie en enkele daarmee samenhangende acties voor het rijk benoemd. De 
voorliggende (overall) rapportage over 2012 is gebaseerd op rapportages van de waterschappen en de  
provinciale organisatie. 
 
Voorgeschiedenis 

In het PWP is de toezegging opgenomen dat GS jaarlijks over de voortgang aan PS rapporteert. Het voor de 
rapportage gebruikte format is in 2011 vastgesteld als onderdeel van de Nota Relatie provincie Utrecht met de 
waterschappen. Deze is u bij Statenbrief van 28 juni 2011 toegezonden. 
 
Essentie / samenvatting: 
De voortgang van het PWP ligt grotendeels op schema. Bij afwijking van de planning is de reden hiervoor in de 
rapportage toegelicht. Daar waar in de 1e jaren van het PWP (2010 – 2011) bij vele acties het accent lag op 
voorbereiding en planvorming verschuift nu het proces naar de uitvoering. Dit betekent dat gestaag wordt gewerkt 
aan realisatie van de gestelde doelen uit het PWP. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Er is duidelijkheid over de voortgang van de PWP-doelstellingen. 
 
Financiële consequenties 

Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De voortgangsrapportage wordt u jaarlijks toegezonden om u te informeren over de voortgang van het PWP. 
 



 

  

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Wij verzoeken u de voortgangsrapportage over 2012 voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


