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Onderwerp Statenbrief: Notitie Samenwerkingsagenda Water 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

In het Coalitieakkoord 2015 – 2019 is de ambitie opgenomen om met de Utrechtse waterschappen een 
samenwerkingsagenda op te stellen waarin we werken aan opgaven waar in gezamenlijkheid het verschil kan 
worden gemaakt. Die ambitie is opgepakt en er is een samenwerkingsagenda opgesteld.  
 
Aanleiding 

Wij willen u informeren over de voortgang van de projecten uit de samenwerkingsagenda.  
 
Voorgeschiedenis 
De deelnemende partijen aan de samenwerkingsagenda zijn naast de provincie Utrecht de (4) interprovinciale 
waterschappen (waterschap Amstel, Gooi en Vecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, waterschap 
Vallei en Veluwe, waterschap Rivierenland) en Rijkswaterstaat Midden-Nederland. In bestuurlijk overleg van 17 
december 2015 zijn drie onderwerpen voor de samenwerkingsagenda gekozen. Het doel is om samen te werken 
aan onderwerpen die nog niet in bestaande structuren zijn geborgd en waarvoor wel een maatschappelijke 
opgave ligt. De gekozen onderwerpen zijn (1) Nieuwe stoffen / microverontreinigingen, (2) Implementatie 
Omgevingswet, en (3) Ruimtelijke Adaptatie.  
 
Essentie / samenvatting: 
De deelnemende partijen zijn aan de slag gegaan met de uitwerking van de drie projecten. In bestuurlijk overleg 
van 25 januari 2017 is de nadere uitwerking / voortgang van de projecten besproken. Partijen zijn content met de 
progressie die is geboekt en hebben besloten de projecten in 2017 – 2018 te continueren en verder door te 
ontwikkelen. De in de Bijlage 1 opgenomen: ‘Notitie Samenwerkingsagenda Water’ geeft inhoudelijke informatie 
over de bovengenoemde drie projecten uit de samenwerkingsagenda.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Resultaten boeken en impuls geven aan de benoemde projecten en door de samenwerking het verschil maken.  
 
Financiële consequenties 

Financiering vindt plaats via bestaande programma’s.  
 
 
 



 

  

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Wij zijn voornemens op 2 oktober 2017 een Utrechtse Waterdag te organiseren. Onderdeel van het programma 
zijn de projecten van de samenwerkingsagenda. Verder zullen wij u jaarlijks informeren over de voortgang van de 
projecten binnen de samenwerkingsagenda. 

 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


