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Het nationaal waterplan en de regionale 
(provinciale) waterplannen zijn strategisch en 
beleidsmatig van aard. In de beheerplannen 
van de waterbeheerders worden de condities 
en maatregelen vastgelegd om de doel-
stellingen ook daadwerkelijk te bereiken. Voor 
al deze plannen bedraagt de plancyclus zes 
jaar. De provincie Utrecht heeft het regionaal 
waterbeleid vorm en plaats gegeven in het 

Regionaal waterbeheer

De schaalvergroting en de daarmee samenhangen-
de bundeling van watertaken bij de waterschappen 
heeft geleid tot verdergaande professionalisering bij 
de waterschappen. Zij hebben een brede kijk op het 
regionaal waterbeheer. Als gevolg van deze ontwik-
kelingen kunnen zij hun taken adequaat uitvoeren en 
vanuit een meer autonome bevoegdheid een 
bredere invulling geven aan de uitvoering van het 
takenpakket. De provincie dient zich vanuit haar rol 
als gebiedsregisseur toe te leggen op het vormen 
van de verbinding tussen integrale gebiedsontwikke-
ling en het door de waterschappen ontwikkelde en 
uitgevoerde sectoraal waterbeleid. De kaderstelling 
en het volgen van de realisatie van doelstellingen bij 
de waterschappen kan door de provincie Utrecht 
daarmee ook meer op hoofdlijnen plaatsvinden. 

Het vorenstaande laat onverlet dat de provincie een 
belangrijke verantwoordelijkheid heeft bij het maken 
van een integrale belangenafweging. Die afweging 
vindt plaats op terreinen als ruimtelijke ordening, 
milieu, water, archeologie, volksgezondheid en 
economie en komt tot uitdrukking in een beleidsma-
tige sturing via planvorming. Het met regelmaat en 
adequaat volgen van de wijze waarop de water-
schappen invulling geven aan de aan hen opgedra-
gen taken borgt dat de integrale belangenafweging 
ook in de praktijk gevolg krijgt. Daartoe vindt er 
periodiek bestuurlijk overleg plaats tussen de 
provincie Utrecht en de individuele waterschappen.

In de door Gedeputeerde Staten in 2011 vastgestel-
de ‘Nota Relatie provincie Utrecht met de water-
schappen’ is de visie van de provincie Utrecht op 
het toezicht, het wettelijk kader en criteria voor 
toetsing vastgelegd. Op grond van de Waterverorde-

ningen rapporteren de waterschappen jaarlijks over 
de voortgang van de acties c.q. beleidsdoelen die 
volgen uit de beleidsplannen. 

Opzet en inhoud voortgangsrapportage 
waterschappen

Voor de rapportages van de waterschappen hebben 
wij een format gebruikt met stoplichtmethode 
(kleurcode groen, geel, rood en grijs). De voort-
gangsrapportage is in de volgende vijf hoofdthema’s 
onderverdeeld: (1) Waterveiligheid, (2) Waterkwanti-
teit, (3) Waterkwaliteit, (4) Afvalwater, (5) Overige 
onderwerpen. Deze thema’s omvatten het spectrum 
van het takenpakket van de waterbeheerders. De 
rapportages van de waterschappen zijn opgenomen 
in het Bijlagerapport. 

De rapportages van de waterschappen kunnen niet 
los worden gezien van de provinciale context / 
beleid BWM-plan. Die provinciale context hebben wij 
dan ook opgenomen in de toelichting bij de diverse 
hoofdthema’s van deze Waterrapportage 2018 
-2019. Voor de regionale keringen rapporteren de
waterschappen jaarlijks nog afzonderlijk aan
Gedeputeerde Staten. Regionale keringen maken
onderdeel uit van deze rapportage en zijn beschre-
ven onder (1) Waterveiligheid. Voor de realisatie van
de doelen die volgen uit de Kaderrichtlijn Water
(KRW) zijn de waterschappen van groot belang.
Utrecht ligt in twee deelstroomgebieden van de
Rijn-Delta: Rijn-West en Rijn-Oost. Voor dit onderdeel
verwijzen wij naar (3) Waterkwaliteit.

Deze integrale rapportage gaat over de realisatie 
van het waterbeleid van de waterschappen in het 

jaar 2018 en kijkt vooruit naar ontwikkelingen in 
2019 – 2020 en verder. Deze Waterrapportage 
2018 – 2019 bestaat uit de volgende onderdelen:

• Voortgangsrapportage waterschappen 2018
(Bijlagerapport);

• Voortgang KRW 2018 (onder 3 Waterkwaliteit)
• Actualiteit 2019 – 2020 (provincie en

waterschappen).

Toelichting en beoordeling voortgangsrap-
portage 2018 waterschappen

Uit de voortgangsrapportages van de vier water-
schappen blijkt dat de acties voor deze planperiode 
voor de vijf hoofdthema’s in 2018 op schema zijn! 
Dit betekent dat de waterschappen op koers zijn 
met de uitvoering van de beleidsdoelen die volgen 
uit de plannen 2016 - 2021. Daarnaast zijn er de 
reguliere taken van de waterschappen zoals het 
actualiseren van peilbesluiten, rapportageverplichtin-
gen, beoordeling en monitoring van zwemwater en 
afvalwater, periodieke evaluaties. Daar waar sprake 
is van aandachtspunten is de reden hiervoor 
opgenomen en toegelicht in de rapportage. In deze 
Waterrapportage 2018 – 2019 benoemen wij de 
belangrijkste zaken uit de rapportages van de 
waterschappen.  De  rapportages van de water-
schappen zijn opgenomen in het Bijlagerapport. 

Samenwerkingsagenda Water 

Het regionaal waterbeheer wordt gekenmerkt door 
samenwerking tussen verschillende bestuursorga-
nen. Zoals hierboven beschreven ieder met eigen 

Inleiding Bodem, Water- en Milieuplan (BWM plan 2016 – 
2021). Zie ook ‘omgevingswet’ onder actueel. 
Het sectorale waterbeleid is verder uitgewerkt 
in door de waterschappen vastgestelde 
waterbeheerplannen 2016 - 2021. Deze 
rapportage gaat over de realisatie van beleid 
door provincie en waterschappen 
(voortgangsrapportages 2018) en geeft ruim 
aandacht aan de actualiteit 2019 - 2020.  

taken en vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Een 
goede relatie tussen de provincie Utrecht, de vier 
waterschappen en Rijkswaterstaat Midden-Neder-
land is van groot belang voor succesvol regionaal 
waterbeheer! In januari 2019 is de Samenwerkingsa-
genda Water (die was gestart eind 2015) geëvalu-
eerd. Besloten is de samenwerking voort te zetten 
en te overleggen over actuele onderwerpen waar 
een strategische richting voor moet worden 
bepaald. In 2019 zal de nadruk liggen op zoetwater-
voorziening, energiewinning uit water en een aanpak 
voor opkomende stoffen. De Living Labs voor de 
Omgevingswet zijn waardevol geweest. De imple-
mentatie van de wet is via andere bestuurlijke lijnen 
geborgd. De Labs lopen wel zelfstandig door, maar 
zullen geen onderdeel meer zijn van het overleg.

Actueel: Omgevingswet!
Vanaf 2021 zal de Omgevingswet in werking treden. 
Onderdelen uit het BWM-plan zullen in de provinciale 
Omgevingsvisie terecht komen of in een regionaal 
programma volgens de Omgevingswet, danwel in de 
Omgevingsverordening. Het beleidsveld ‘onder-
grond’ krijgt nog tijdens de looptijd van het huidige 
BWM-plan een noodzakelijke update vanwege het 
wegvallen van het toetsingskader uit de Wet 
Bodembescherming. De beleidsterreinen die 
samenhangen met de Stroomgebiedsbeheerplancy-
clus en de Europese richtlijnen zullen de bestaande 
zesjaarlijkse cyclus blijven volgen en in 2022 
geactualiseerd zijn in het Regionaal Waterprogram-
ma. Het gaat hierbij om de Europese richtlijnen 
Kaderrichtlijn Water, Grondwater, Zwemwaterrichtlijn 
en de richtlijn Overstromingsrisico’s. 
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Inleiding

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR): 
Waterbeheerplan Waterkoers 2016 – 2021 
‘water in beweging’;

Waterschap Vallei en Veluwe (WSVV): 
Waterbeheerprogramma 2016 – 2021 
‘samen werken ons aan water’;

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV): 
Waterbeheerplan 2016 – 2021 
‘waterbewust en waterrobuust’;

Waterschap Rivierenland (WSRL): 
Waterbeheerprogramma 2016 – 2021 
‘koers houden, kansen benutten’.

Gearceerde gedeelte voor en na 1 januari 2019 
ingevolge grenswijziging Vijfheerenlanden.

De vigerende waterbeheerplannen voor de water-
schappen zijn:

3



Waterveiligheid 1

Schoonhoven

Lopik

Nieuwegein Houten

Wijk bij duurstede

Amerongen

Rhenen

Grebbedijk

Wageningen

Lek

Lek

Het grootste deel van onze provincie ligt in 
overstroombaar gebied. Onze waterveiligheid 
wordt voor een groot deel bepaald door 
primaire en regionale keringen. De nieuwe 
waterveiligheidsnormen van het Rijk per 1 
januari 2017 hebben geleid tot opgaven voor 

Primaire keringen 2018   
Prioriteit BWM-plan: ontwikkelen van een 
robuust en duurzaam bodem- en watersys-
teem en een waterveilige provincie. 

In de provincie Utrecht zijn de waterschappen bezig 
met de voorbereidingen voor een aantal dijkverster-
kingsprojecten aan de primaire waterkeringen. Dit 
zijn de projecten Sterke Lekdijk, Grebbedijk, Vianen 
en een deel van het traject fort Everdingen – 
Ameide Sluis. De provincie participeert bij de 
dijkversterkingsprojecten van de waterschappen om 
de omgevingskwaliteit te optimaliseren en de 
Neder-Rijn en Lek te ontwikkelen tot belangrijke 
iconen in het rivierenlandschap. In het najaar van 
2018 is het Ambitiedocument ‘Sterke Lekdijk & 
Grebbedijk, veilige dijken in een mooie omgeving’ 
door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van 
Utrecht vastgesteld. Ook pakt de provincie Utrecht 
de verbindende rol op tussen de partijen in het 
rivierengebied (waterschap, gemeenten, recreatie-
schap, natuur beherende organisaties en anderen). 

Daarnaast heeft de provincie een regulerende rol. 
De provincie is bevoegd voor het goedkeuren van 
het projectplan en verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van de Milieu Effect Rapportage (MER). Tenslotte 
kan de provincie verantwoordelijk zijn voor het 
verlenen van een aantal vergunningen.

• HDSR is voor 2 deeltrajecten van het overall 
project Sterke Lekdijk in 2018 in de verkenningsfa-
se: dit zijn de trajecten Salmsteke en Wijk bij 
Duurstede – Amerongen. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de veiligheidsanalyse Project Overstij-
gende Verkenning (POV) Centraal Holland. Voor het 
deelproject Salmsteke is eind 2017 met de partners 
een Samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Vanaf 
2022 start het eerste deelproject met de daadwer-
kelijke uitvoering. In 2028 is naar verwachting het 
gehele project ‘Sterke Lekdijk’ gereed.
 
• WSRL heeft in 2018 het project Diefdijk afgerond. 
In het kader van het Hoogwaterbeschermingspro-

gramma (HWBP) is voor het project Vianen in 2017 de 
veiligheidsanalyse vastgesteld. In 2018 is het plan van 
aanpak voor de planfase en realisatie aangepast. Voor 
dit traject van 600 meter wordt thans geen partiele 
maar een integrale dijkversterking beoogd. Voor het 
traject SAFE (Streefkerk, Ameide, Fort Everdingen) zijn 
in 2017 de eerste verkenningen gestart. Deze verken-
ningsfase loopt tot in jaar 2019 door.  Het dijkverster-
kingsproject Hagestein-Opheusden (HOP) heeft in 2018 
de veiligheidsdoelstelling bereikt. Dit traject ligt in 
Gelderland en Utrecht. 

• WSVV heeft in 2016 -2017 de Westdijk te Bunscho-
ten in het kader van het Hoogwaterbeschermingspro-
gramma (HWBP) versterkt. Hierbij heeft de aannemer 
van het versterkingsproject circa 75.000 m3 gecertifi-
ceerde thermisch gereinigde grond (TGG) aangebracht. 
Achteraf blijkt nu dat de toepassing van deze TGG 
bodem- en grondwaterverontreiniging veroorzaakt. 
Ingevolge de Wet Bodembescherming en het Besluit 
Bodemkwaliteit werd actie noodzakelijk. WSVV heeft op 

4 juli 2018 besloten de TGG volledig te ontgraven 
en te vervangen door schoon materiaal. Aangezien 
het een technisch, juridisch, en financieel complex 
dossier is geworden werken de meest betrokken 
partijen (waterschap, gemeente en provincie) zowel 
ambtelijk als bestuurlijk samen om tot een oplossing 
te komen.  Voor de verbetering van de Grebbedijk is 
in 2017 een Samenwerkingsovereenkomst 
getekend met provincies, gemeente Wageningen, 
Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, en het water-
schap. In 2018 zijn deze partijen gestart met 
verkenningen van de meekoppelkansen bij de 
dijkversterking.
 
• AGV heeft in het Utrechtse deel van het beheers-
gebied geen opgaven voor primaire keringen.

Vianen

MobiliteitVersterking dijken Natuur RecreatieCultuurhistorie

dijkversterkingen voor vrijwel alle Neder-Rijn- 
en Lekdijken in de Provincie Utrecht. De 
waterschappen HDSR, WSRL en WSVV trekken 
deze dijkversterkingsprojecten in de provincie 
Utrecht. In 2050 moeten alle primaire 
keringen aan de nieuwe normen voldoen.

Voortgang op schema
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Waterveiligheid

Regionale keringen 2018 

Prioriteit BWM-plan: regionale waterkeringen 
voldoen binnen de afgesproken tijdstippen aan 
de waterveiligheidsnormering. 
 
Een regionale kering is een niet-primaire waterkering 
die is aangewezen op basis van een provinciale 
verordening en / of is opgenomen in de legger / 
keur van het waterschap. Daaronder vallen niet 
alleen de ‘natte’ (bijvoorbeeld kades langs boezem-
wateren), maar ook ‘droge’ waterkeringen. Sinds de 
dijkverschuiving bij Wilnis in 2003 zijn de provincies, 
waterschappen en Rijkswaterstaat aan de slag met 
normering, onderzoek en verbetering van de 
regionale waterkeringen. Belangrijke afspraken 
daarvoor zijn vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit 
regionale waterkeringen West-Nederland 2014 en in 
het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen 
waterschap Vallei en Veluwe 2015. In de uitvoerings-
besluiten is opgenomen dat de regionale waterkerin-
gen die in de vorige toetsing zijn afgekeurd in 2020 
dienen te voldoen aan de veiligheidsnormen. De 
volgende toetsing van de regionale waterkeringen, 
met inbegrip van de niet waterkerende objecten en 
kunstwerken, dient in 2024 gereed te zijn. Naar 
aanleiding van deze toetsing moeten de regionale 
waterkeringen die afgekeurd zijn in 2030 voldoen 
aan de veiligheidsnormen. Op basis van de afspra-
ken vastgelegd in de uitvoeringsbesluiten hebben de 
waterschappen een uitvoeringsprogramma opge-
steld. Het uitvoeringsprogramma geeft voor de 
periode 2015-2024 de aanpak van de waterschap-
pen weer voor het op orde brengen en houden van 
de regionale waterkeringen en de aanpak voor de 
veiligheidstoetsing. Het uitvoeringsprogramma dient 
conform afspraak in 2024 gereed te zijn. 

• HDSR werkt aan de uitvoering conform het ‘Groot 
onderhoudsplan Regionale keringen’. In 2018 zijn 
meerdere kadeverbeteringen in het beheergebied 
uitgevoerd. Het totale aantal kilometers dat door 
HDSR in 2018 op orde is gebracht bedraagt 8,1 
Km. Daarmee voldoet momenteel 273 Km van de 
312 Km aan de veiligheidsnorm en 39 Km nog niet. 
Hiervan ligt nog 26 Km in de provincie Utrecht. 
HDSR heeft voor 22 Km, verdeeld over 15 verschil-
lende projecten, uitstel van de planning gevraagd 
aan GS. Voor de provincie Utrecht betreft het 11 
projecten met een totale lengte van 10,8 Km. HDSR 
geeft aan dat deze trajecten tussen 2021 en 2024 
gereed zijn (planning was 2020). De regionale 
waterkeringen in het beheergebied van HDSR zijn 
genormeerd volgens vijf IPO-klassen. Hoe hoger de 
mogelijk gevolgschade bij een dijkdoorbraak, hoe 
hoger de IPO-klasse en het vereiste beveiligingsni-
veau. Bij de aanpak van het uitvoeringsprogramma 
heeft HDSR prioriteit gegeven aan de grootste 
opgaven en de hoogte IPO-klassen. Dit heeft 
geresulteerd in de voortgang dat het merendeel van 
de regionale waterkeringen op orde is. Voor de 
resterende 22 Km heeft de vertraging in de uitvoe-
ring o.a. te maken met de complexiteit van de 
opgaven waarbij samenwerking met de wegbeheer-
ders, natuur- en landschapsorganisaties, bewoners 
of bedrijven een vereiste is voor de voortgang. Het 
veiligheidstekort acht HDSR dermate gering dat een 
of hooguit enkele jaren vertraging niet tot ontoelaat-
bare risico’s leidt (de resterende 22 Km betreffen 
voornamelijk de laagste IPO-klassen 1 en 2). In de 

tussentijd worden de regionale waterkeringen 
eenmaal per jaar visueel geïnspecteerd, afhankelijk 
van het risicoprofiel is dit mogelijk met een hogere 
frequentie. Het nieuwe inspectieproces wordt in het 
najaar van 2019 toegepast. 
 
• WSVV heeft voor de verbetering van de Maatpol-
derkade het projectplan in 2018 afgerond. Wel 
bleek wat meer tijd nodig dan verwacht voor de 
grondverwerving. Dit is inmiddels gerealiseerd. Het 
plan is vanaf 2019 volop in de uitvoering en realisa-
tie wordt dit jaar verwacht. De regionale waterkerin-
gen gelegen in het beheergebied van WSVV voldoen 
daarmee in 2020 aan de veiligheidsnormen.

• AGV werkt volgens planning aan de uitvoering van 
het Dijkverbeteringsprogramma 2015 – 2024. Dit 
programma omvat zowel groot onderhoud als 
reconstructieprojecten. Het op orde brengen van de 
regionale keringen dient conform afspraak in 2024 
gereed te zijn. AGV kiest voor een systeemgerichte, 
integrale en gebiedsgerichte aanpak die schaalvoor-
delen biedt qua tempo en kosten per kilometer. In 
het kader hiervan is in 2018 28 Km op orde 
gebracht door middel van dijkverbeteringen. 
Daarnaast is 10 Km vanuit de categorie ‘nader 
onderzoek’ door middel van een hernieuwde 
toetsing voldoende bevonden. In de provincie 
Utrecht was einde 2018 165 Km op orde, 23 Km 
onvoldoende en voor 26 Km is nog nader onder-
zoek nodig. 

1

Actueel:  
Voor het HDSR- project ‘Sterke Lekdijk’ is voor 
deeltraject Salmsteke het Voorkeursalternatief (VKA) 
bestuurlijk vastgesteld. Het project zit nu in de 
planvormingsfase. Een samenwerkingsovereen-
komst is voor deze fase in ontwikkeling. Begin 
2019 is voor deeltraject Wijk bij Duurstede – 
Amerongen een Intentieovereenkomst getekend met 
de betrokken partners in het gebied.
 
Einde 2018 is een nieuw traject opgestart: Culem-
borgs veer – Beatrix sluizen. Voor dit traject wordt 
samen met de betrokken partners bekeken hoe de 
dijkversterking onderdeel kan zijn van een gebieds-
ontwikkeling in de dijkzone, onder meer in combina-
tie met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een 
Samenwerkingsovereenkomst is in 2019 in voorbe-
reiding. Voor het project met traject Salmsteke – 
Schoonhoven is 1e helft 2019 de verkenningsfase 
van start gegaan.

Bij WSVV loopt voor het project Grebbedijk op dit 
moment de verkenningsfase.  De partijen zijn bezig 
met het doorlopen van de MER-procedure en het 
opstellen van een Voorkeursalternatief (VKA). Op dit 
moment zijn er nog 3 alternatieven voor de aanpak 
van de Grebbedijk in beeld. De planning is om dit 
VKA medio 2020 bestuurlijk te laten vaststellen. 
Actuele overstromingsscenario’s worden door WSVV 
opgesteld met daarin nieuwe normen en uitgangs-
punten. Deze zijn in 2020 gereed en vormen 
daarmee de basis voor toekomstige adviezen en 
besluiten over meerlaagsveiligheid. Zie ook onder 
‘Overstroming en calamiteiten’. 

Actueel: 
Thans zijn de overstromingsrisicokaarten voor een 
groot deel gereed en vindt ambtelijke afstemming 
plaats. In het najaar van 2019 worden de kaarten 
bestuurlijk voorgelegd. Op 22 december 2019 
moeten de overstromingsrisicokaarten kaarten 
landelijk bekendgemaakt en gepubliceerd worden.
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Waterveiligheid

• WSRL is op schema ten aanzien van de uitvoering 
van het Integraal verbeterprogramma Alblasser-
waard en Vijfheerenlanden. In 2018 vielen de 
regionale keringen nog grotendeels onder toezicht 
van de provincie Zuid-Holland. In dit gebied was van 
de 237 Km regionale keringen 113 Km voldoende, 
75 Km voldeed niet, en was 21 Km in verkenning, 
voor 2 Km was nog nader onderzoek nodig. Slechts 
11 Km van de 237 Km lag in 2018 regionale 
keringen lag in de provincie Utrecht. In het gebied 
Vijfheerenlanden is de resterende opgave 14,7 Km 
(gelijk aan de oorspronkelijke opgave) en voor 1,3 
Km is nog nader onderzoek nodig. Zie ook  Actueel.

Actueel: 
Vanaf 1 januari 2019 is Vijfheerenlanden gebied 
binnen de provincie Utrecht. Dit betekent dat de 
opgave voor verbetering van de regionale keringen 
in het gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden voor 
een groot deel in de provincie Utrecht is komen te 
liggen. Het gaat hier om 74 Km van de 237 Km. In 
dit gebied was van de 74 Km regionale waterkerin-
gen 58 Km voldoende, 14,7 Km voldeed niet en 
voor 1,3 Km is nader onderzoek nodig. Het gebied 
van Vijfheerenlanden loopt voorop in het onder-
zoeksprogramma, waardoor WSRL verwacht een 
groot deel van de opgave in 2019 te kunnen 
goedkeuren. 

Tijdens de droogte van zomer 2018 hebben de 
waterschappen extra inspecties uitgevoerd, met 
name bij de veendijken (regionale keringen). Waar 
scheuren zijn geconstateerd zijn noodmaatregelen 
genomen om te voorkomen dat deze scheuren 
groter zouden worden en om te voorkomen dat de 

dijken verder zouden uitdrogen. Zie ook Droogte 
2018 onder Waterkwantiteit (2). 

Samen met Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, 
HDSR, AGV. Rijnland en Hollands Noorderkwartier is 
de provincie Utrecht aangesloten bij het programma 
‘Toekomstbestendig gebied Amsterdam Rijnkanaal – 
Noordzeekanaal’. Met dit programma willen de 
partners op basis van een analyse van het gebied 
(voor Utrecht het veenweidegebied en stedelijk 
gebied rond Utrecht) de mogelijke faalkansen in het 
watersysteem inzichtelijk maken en wat er dan nodig 
is om het gebied klimaat- en toekomstbestendig te 
maken. Dit heeft grote raakvlakken met andere 
thema’s zoals Ruimtelijke Ordening (woningbouw, 
infrastructuur) en bodemdaling en is daarmee 
belangrijke input voor de Omgevingsvisie.

Voormalige C-keringen 

C-keringen bieden als ‘tweede linie’ indirect bescher-
ming tegen de zee, de grote meren of de grote 
rivieren, maar liggen meestal niet direct langs de 
grote wateren. In de Project Overstijgende Verken-
ning (POV) Centraal Holland heeft in 2018 een 
verkenning plaatsgevonden naar de toekomstige 
status van de C-keringen. Uit de verkenning is het 
voorstel gekomen om de C-keringen langs het 
Amsterdam-Rijnkanaal, Lekkanaal en de Gekanaliseer-
de Hollandse IJssel te normeren als regionale kering. 
De provincie Utrecht is bevoegd gezag voor de 
normering van de kering langs de Gekanaliseerde 
Hollandse IJssel (HDSR). Het Amsterdam-Rijnkanaal 
en Lekkanaal vallen onder verantwoordelijkheid van 
Rijkswaterstaat. Deze keringen zijn in 2018 opgeno-
men in het Waterbesluit. Per 1 januari 2019 is de 

nieuwe regionale status van de Gekanaliseerde 
Hollandse IJssel (normering tot regionale kering) in 
de provinciale Waterverordening vastgelegd. Het 
betreft bij deze kering 18,3 Km waarvan 6,8 Km en 
39 kunstwerken niet voldoen aan de veilig-
heidsnorm. In 2019 start de verkenning van de 
versterking van deze kering. 
 
Overstroming en calamiteiten

De Europese Richtlijn OverstromingsRisico (ROR) 
verplicht Nederland tot het maken van overstro-
mingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten en 
daarnaast tot het opstellen van een Overstromingsri-
sicobeheerplan (OBRP). De provincie levert input 
voor deze kaarten door middel van overstromings-
scenario’s en coördineert de regionale inbreng voor 
het overstromingsrisicobeheerplan. 

De waterschappen zijn conform de Waterwet 
verplicht om een plan vast te stellen waarin staat 
hoe het waterschap calamiteiten bestrijdt. Dit 
calamiteitenplan biedt een kader voor het optreden 
van het waterschap. De calamiteitenplannen van de 
waterschappen zijn actueel en worden periodiek 
geactualiseerd (AGV in 2019). 

Als uitwerking van de Intentieverklaring Meerlaags-
veiligheid hebben we (samen met onze partners, de 
waterschappen, gemeenten, VRU, Rijkswaterstaat) 
in 2018 een Plan van Aanpak opgesteld en zijn we 
gestart met een brede ambtelijke kick-off om de 
samenwerking met betrekking tot de gevolgen van 
overstromingen vorm te geven. Partijen geven 
daarmee uitvoering aan een belangrijk onderdeel 
van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. 

1

Actueel: 
Thans zijn de overstromingsrisicokaarten voor een 
groot deel gereed en vindt ambtelijke afstemming 
plaats. In het najaar van 2019 worden de kaarten 
bestuurlijk voorgelegd. Op 22 december 2019 
moeten de overstromingsrisicokaarten kaarten 
landelijk bekendgemaakt en gepubliceerd worden.
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Waterveiligheid 1

Klimaatadaptatie / Ruimtelijke Adaptatie 
 
Zoals verwoord in het Deltaplan Ruimtelijke Adapta-
tie (vanaf 2018 onderdeel van het Deltaprogramma) 
en de Nationale Adaptatiestrategie (2016) moet de 
provincie in 2050 bestand zijn tegen wateroverlast, 
overstromingen en perioden van hitte en droogte. In 
het landschap van Utrecht liggen veel uitdagingen 
en kansen om de gevolgen van klimaatverandering 
te beperken. Daarom is het belangrijk om dit 
vroegtijdig en integraal in het beleid te verwerken. 
De kans op overstromingen en de kans op water-
overlast is de afgelopen jaren sterk toegenomen. 
Tegelijkertijd is de overlast van droogte uit 2018 
nog heel actueel en rijgen de hitterecords, met 
bijbehorende overlast, zich aaneen. Klimaatadapta-
tie draagt bij aan een productieve landbouw, een 
veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, 
gezonde productieve werknemers, realiseerbare 
natuurdoelen, weerbestendige wegen, verkoelende 
recreatie, versterken van de (water)recreatie 
mogelijkheden, stimuleren van toerisme, snellere 
transitie naar een schonere economie, een 

duurzaam vestigingsklimaat. Het heeft daarmee een 
relatie met meerdere programma’s en beleidsvlak-
ken. Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten 
moet een vanzelfsprekend onderdeel zijn van 
ruimtelijke ontwikkelingen. Dit gaat niet vanzelf, het 
vergt beleidsaanpassing op alle onderdelen van de 
provincie en uiteindelijk vergt het verandering in 
handelen.

Als provincie Utrecht intensiveren wij sinds 2016 de 
samenwerking met gebiedspartners om kennis te 
delen, (innovatieve) initiatieven te stimuleren en ook 
de niet-koplopers mee te nemen om te komen tot 
een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. 
In 2017 en 2018 zijn  verbindingen gelegd in de 
regio en is gezamenlijk gestart om uitvoering te 
geven aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en de 
Nationale Adaptatiestrategie. Dit is gedaan binnen 
de opgezette werkregio’s: Coalitieregio Ruimtelijke 
Adaptatie (CRA / Winnet), Platform Water Vallei en 
Eem (PWVE), en sinds kort ook via de Gebiedsraad 

landbouw

hevige hitte 
en droogte

wateroverlast (door 
hevige buien)

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Samenwerkings-
verband Amstel, Gooi en Vechtgebied. Er zijn 
stresstesten uitgevoerd waarbij nu iedereen de 
kwetsbare gebieden voor hitte, droogte en water-
overlast kan inzien. Zie: Klimaat- en Adaptatie app 
op geopoint: https://geo-point.provincie-utrecht.nl/ 
 
Actueel: 
In 2019 is er per werkregio gewerkt aan het 
voorbereiden van een Regionale Adaptatie Strategie 
(RAS) en het voeren van regionale risicodialogen 
met stakeholders. De speerpunten en ambities uit 
de RAS zullen doorwerken in de verschillende 
provinciale programma’s en in de provinciale 
Omgevingsvisie. Daarnaast zijn er risicodialogen 
gevoerd op lokaal niveau en is er op projectniveau 
onder andere een bijdrage geleverd aan de ‘werk-
plaats groene schoolpleinen’, klimaatbestendige 
wijkontwikkeling Franse Gat in Veenendaal en ’t hart 
van Soest, ontwikkelen van het Klimaatfort en 
uitwerken groene ontwerpprincipes. Komende jaar 

burgers

bedrijven

Wij werken aan een klimaatbestendige leefom-
geving, zodat onze provincie daarmee een 
groene, aantrekkelijke, waterrobuuste, 
toekomstbestendige leefomgeving blijft. 
Daarvoor maken we inzichtelijk welke Utrecht-

se gebieden kwetsbaar zijn voor klimaatveran-
dering (droogte, hitte, wateroverlast en over-
stromingen) en welke kansen daar zijn om de 
kwetsbaarheid te verminderen en het gebied 
klimaatbestendig en waterrobuust te maken.

overstromingen (vanuit 
rivieren, beken, dijk, zee)

waterschappengemeenteprovincie

grootgrondbezitters 

Provincie, gemeente en waterschappen hebben 
hiertoe samenwerkingsovereenkomsten en dus 
intensieve samenwerking.

zetten we in op het gebruik van de Maptable om 
klimaatadaptatie in ruimtelijke ontwikkelingen te 
integreren. De waterschappen ontwikkelen 
eveneens tal van activiteiten voor dit onderwerp en 
stimuleren initiatieven van derden.

• HDSR stimuleert gemeenten en bewoners om 
klimaatbestendig te handelen: voor gemeenten is er 
de Impulsregeling Klimaatadaptatie in de Stad en 
voor de bewoners de subsidieregeling Blauwe 
Bewoners Initiatieven. Hiervan wordt goed gebruik 
gemaakt. 

• WSVV heeft voor het gehele gebied de stresstest 
voor wateroverlast, droogte en hitte uitgevoerd. In 
het najaar van 2018 is de klimaatscan uitgevoerd 
en geeft inzicht hoe het onderwerp in elke organisa-
tie leeft. De ‘klimaateffectatlas’ is in te zien op de 
site www.klimaatvalleienveluwe.nl

samenwerking

• AGV werkt in de Citydeal Klimaatadaptatie samen 
met andere partijen aan innovatieve doorbraken in 
beleid en aanpak. In deze samenwerking is een 
methodiek ontwikkeld (waterrisicodiagram), om 
inzichtelijk te maken wat de impact is van verschil-
lende extreme gebeurtenissen, variërend van een 
piekbui tot een dijkdoorbraak. De methodiek wordt 
in 2019 verder ontwikkeld en getoetst in praktijk-
situaties. 

• WSRL gebruikt de door het Algemeen Bestuur 
van het waterschap vastgestelde Koers Klimaat-
adaptatie om mee te werken aan initiatieven van 
derden. Veel maatregelen uit Stedelijke Waterplan-
nen zijn gerealiseerd of in de afrondende fase. 

Het komende jaar zal een plan van aanpak klimaat-
adaptatie worden gepresenteerd. Daarbij wordt 
ook de provinciale inzet opgenomen voor het 
verwerven van Rijks- en Europese middelen, het 
aangaan van samenwerkingen en om (ruimtelijke) 
klimaat adaptieve aanpassingen te stimuleren bij 
partners als het KNMI en RIVM, gemeenten, 
burgers en waterschappen.
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nen zijn gerealiseerd of in de afrondende fase. 

Het komende jaar zal een plan van aanpak klimaat-
adaptatie worden gepresenteerd. Daarbij wordt 
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Waterkwantiteit Het primaire doel van het beheer van de 
waterkwantiteit is het voorkomen van 
wateroverlast en watertekort. De waterkwantiteit 
wordt gereguleerd door het afvoeren of 
vasthouden van het regenwater en kwelwater 
met behulp van gemalen en stuwen. Het is 
daarbij van belang dat er voldoende zoet water 

beschikbaar is voor de landbouwgewassen en 
eventuele natuur en dat wateroverlast door 
hevige of langdurige regenval wordt 
voorkomen. Voor dit thema worden de 
activiteiten ten aanzien van zoetwater, peil-
besluiten, bodemdaling, water voor natuur, en 
wateroverlast toegelicht.

2

aanvoer zoet water

Bodemdaling

Zoetwater

Voldoende zoetwater is cruciaal voor economische 
activiteiten, de natuur, en een gezonde leefomge-
ving. In de toekomst zullen naar verwachting vaker 
watertekorten kunnen optreden door klimaatveran-
dering en toenemende watervraag. In droge 
perioden ontstaan nu al knelpunten (zie ook ‘Droog-
te 2018’ hieronder) in de zoetwatervoorziening. 
Voor watergebruikers is het belangrijk te weten 
waar ze op kunnen rekenen. Onderdeel van de 
Deltabeslissing Zoetwater is daarom dat overheden 
en gebruikers in onderling overleg voorzieningenni-
veaus vaststellen, voor normale en extreem droge 
omstandigheden. 

In 2015 zijn Bestuursovereenkomsten Zoetwater 
ondertekend door regionale partijen en de minister. 
De bestuursovereenkomsten onderstrepen het 
commitment om gezamenlijk te werken aan de 
zoetwatervoorziening in de regio. De provincie en 
waterschappen hebben in 2016 gewerkt aan de 
uitwerking van de Uitvoeringsprogramma’s ‘Zoetwa-
ter’ die van toepassing zijn op de provincie Utrecht. 
Samen zorgen we ervoor dat in een gebiedsgerich-

te benadering de waterbeschikbaarheid in tijden van 
droogte aan de orde komt en zetten we via onder-
zoek en innovaties in op zelfvoorziening. De 
provincie participeert zowel in zoetwaterregio 
West-Nederland als in zoetwaterregio Oost-Neder-
land (ZON). 

West Nederland: Onderdeel van de Deltabeslissing 
Zoetwater is een gezamenlijk onderzoek (Joint Fact 
Finding) naar verdere vergroting van de Klimaatbe-
stendige Wateraanvoer (KWA) en mogelijke alterna-
tieven om deze realiseren, waaronder een perma-
nente oostelijke aanvoer (POA) van zoetwater naar 
de regio. Dit onderzoek staat niet op zichzelf. Het 
heeft een relatie met diverse andere trajecten zoals 
de ontwikkeling van de watervraag, verbeterde 
inzichten in schade bij tekorten en nieuwe inzichten 
uit de eerste fase uitbreiding van de KWA.

Ten aanzien van de Joint Fact Finding is eind 2017 
een vervolgonderzoek gestart naar kosten en baten 
van toekomstige aanvoerroutes naar West-Neder-

land, waaronder een Permanente Oostelijke 
Aanvoerroute (POA). Dit onderzoek werd in juni 
2018 afgerond. De resultaten zijn middels een 
expertmeeting met de Utrechtse Statencommissie 
Ruimte, Groen en Water gedeeld. In de onderzoeks-
rapportage wordt gepleit voor een flexibele variant, 
AORTA: Adaptieve Oostelijke Regionale  en Tijdsaf-
hankelijke Aanvoer, waarin wateraanvoer naar 
West-Nederland afhankelijk van de omstandigheden 
optimaal verdeeld kan worden.

Oost Nederland: Het huidige programma zoetwater-
maatregelen van WSVV is in 2017 afgerond. Voor 
het deel van Vallei en Veluwe in het oosten van de 
provincie Utrecht werden voor de zoetwateropgave 
in 2018  geen nieuwe maatregelen geprogram-
meerd. Zie ook Actueel.

pomp Grondwater onttrek-
kingen t.b.v. berege-
ningen (landbouw), 
drinkwater, industrie, 
bronbemalingen. 

wateroverlast

Voortgang op schema

Prioriteit BWM-plan: voorkomen van 
wateroverlast en watertekort 

Droogte 2018

De zomer van 2018 werd gekenmerkt door een 
periode van zeer extreme droogte. Langere tijd van 
hoge temperaturen, weinig neerslag en lagere 
rivierafvoeren leidde tot watertekort voor natuur en 
landbouw, toename van blauwalg en instelling van 
zwemverboden als gevolg van blauwalg. In heel 
Nederland was er sprake van een groot neerslagte-
kort, waarbij met name in het oosten en zuiden 
sprake was van extreem droge omstandigheden. 
Ook de aanvoer van water via het Rijn/Leksysteem 
was veel lager dan normaal waardoor er lokaal 
verzilting optrad (o.a. de noordkant van het Amster-
dam-Rijnkanaal en benedenstroomse delen van de 
Lek). Door de waterbeheerders is samengewerkt 
om de betrokken belangen van water te blijven 
voorzien. Een van de maatregelen die is genomen is  
de inzet van de Klimaatbestendige Wateraanvoer 
(KWA). 

Op zowel landelijk als regionaal niveau is de droog-
teperiode procesmatig en inhoudelijk geëvalueerd. 
Op landelijk niveau verliep deze evaluatie via de 
‘Beleidstafel Droogte’. Vanuit de provincie Utrecht is 
afgestemd met de waterschappen, terreinbeheer-
ders en LTO. Het algemene beeld in Utrecht is dat 
grootschalige schade is uitgebleven. Wel hebben 
we geconstateerd dat het systeem aan zijn 
maximum zat en dat met name verzilting aan de 
westkant van onze provincie in droge perioden een 
groot probleem is. Lokaal is (zichtbare) schade 
opgetreden aan landbouwgewassen en natuur. 
Onduidelijk zijn nog de lange termijn effecten van 
deze droogteperiode die met name in natuurgebie-
den gaan optreden.
 
Een belangrijk leerpunt van de droogteperiode in 
2018 is dat, gelet op de verwachte klimaatverande-
ring en de daarmee vaker terugkerende droogtepe-
rioden, moet worden gezocht naar structurele 
oplossingen, met name in het waterbeheer. De 
provincie Utrecht geeft hier samen met de partners 
in het waterbeheer invulling aan door o.a. bij te 
dragen aan het Deltaprogramma Ruimtelijke 
Adaptatie en Bestuursovereenkomsten Zoetwater.

Actueel: 
Bij ernstige watertekorten (zoals in zomer 2018) 
hanteren waterbeheerders de verdringingsreeks 
(vastgelegd in de Waterverordening) voor de 
verdeling van het beschikbare zoetwater. Vanuit de 
‘Beleidstafel Droogte’ is de vraag richting de 
provincies gesteld om de regionale verdringings-
reeks te evalueren en om droogtegevoelige natuur-
gebieden (categorie 1 gebieden in de verdringings-

reeks) op kaart te zetten. Dit is nu opgepakt en 
wordt nog nader afgestemd met de waterschappen 
en terreinbeheerders.

Provincie Utrecht participeert in het droogte 
onderzoek Nederland waarin voor Oost en Zuid 
Nederland (de zandgronden) de effecten van 
droogte nader worden geanalyseerd. Tevens wordt 
bekeken welk handelingsperspectief de waterbe-
heerders hebben om de effecten van extreme 
droogte te minimaliseren.

Op dit moment zijn de voorbereidingen bezig voor 
de 2e fase van het Deltaprogramma (vanaf 2021). 
Voor zowel Oost- als West-Nederland wordt geza-
menlijk met de partners gekeken welke aanpak 
gehanteerd gaat worden en welke maatregelenpak-
ketten hierbij horen.

Voor het gebied Utrechtse Heuvelrug, inclusief 
flanken (Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug) 
werken we samen met WSVV, HDSR en Vitens en 
andere stakeholders aan de Blauwe Agenda.  
Ambitie van de samenwerking is te komen tot een 
robuust watersysteem. We hebben hierbij de 
volgende doelen benoemd: water langer vasthou-
den, meer water infiltreren, verbruik van water 
verminderen en schoner water. De basis van deze 
agenda is een systeem analyse en visie op het 
gebied. De planning is om deze Blauwe Agenda 
begin 2020 vast te stellen.

Peilbesluiten

In de peilbesluiten leggen de waterschappen de 
waterpeilen vast van begrensde gebieden. Deze 
besluiten moeten actueel zijn en worden doorgaans 
om de tien jaar herzien. Peilbesluiten lopen vaak 
samen met gebiedsprocessen en de opstelling van 
watergebiedsplannen. De vaststelling van het 
peilbesluit is daarom vaak de afronding van het 
watergebiedsplan. De peilbesluiten van de vier 
waterschappen in het beheergebied Utrecht zijn 
actueel. Zie ook Bodemdaling.

Actueel: 
AGV heeft begin maart 2019 de nieuwe Nota 
Peilbeheer vastgesteld. In de Nota  Peilbeheer is 
aangegeven welke rol het peilbeheer krijgt ten 
aanzien van bodemdaling.  Voor gebieden waarin 
onvoldoende maatregelen worden genomen om 
bodemdaling tegen te gaan, wordt vanaf 2030 in 
peilbesluiten het waterpeil nog maar voor 75% 
aangepast aan de opgetreden bodemdaling.
 
HDSR werkt aan nieuw beleid rondom peilbeheer in 
veenweidegebied, waaronder het vereenvoudigen 
van regels in de Keur voor onderwaterdrainage. 
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Waterkwantiteit 2
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Ambitie van de samenwerking is te komen tot een 
robuust watersysteem. We hebben hierbij de 
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watergebiedsplan. De peilbesluiten van de vier 
waterschappen in het beheergebied Utrecht zijn 
actueel. Zie ook Bodemdaling.

Actueel: 
AGV heeft begin maart 2019 de nieuwe Nota 
Peilbeheer vastgesteld. In de Nota  Peilbeheer is 
aangegeven welke rol het peilbeheer krijgt ten 
aanzien van bodemdaling.  Voor gebieden waarin 
onvoldoende maatregelen worden genomen om 
bodemdaling tegen te gaan, wordt vanaf 2030 in 
peilbesluiten het waterpeil nog maar voor 75% 
aangepast aan de opgetreden bodemdaling.
 
HDSR werkt aan nieuw beleid rondom peilbeheer in 
veenweidegebied, waaronder het vereenvoudigen 
van regels in de Keur voor onderwaterdrainage. 
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CO2 uistoot

verzakking fundering 

Bodemdaling

Verzakking van de bodem door oxidatie treedt 
vooral op in de veenweidegebieden. Wij zetten ons 
in om, samen met gemeenten en waterschappen, 
een gezamenlijke ambitie neer te zetten en deze te 
vertalen naar een strategie om de (gevolgen van) 
de bodemdaling zo veel mogelijk te beperken. In 
2017 is samen met de Randstedelijke provincies en 
waterschappen het Perspectief Groene Hart 
opgesteld. Hierin wordt de gezamenlijke ambitie 
uitgesproken de bodemdaling te remmen. In 
december 2018 hebben Provinciale Staten de Visie 
Bodemdaling vastgesteld.
 

Bodemdaling benaderen we steeds meer als een 
integraal vraagstuk dat meespeelt in discussies 
rondom de verduurzaming van de landbouw, natuur 
en wateropgaven (incl. internationale verplichtingen 
Natura-2000 en KRW) en leefbare plattellandsker-
nen. Bodemdaling kan ook niet los gezien worden 
van de klimaatopgave en de energietransitie. De 
oxidatie van het veen draagt substantieel aan de 
productie van broeikasgassen en het remmen van 
bodemdaling is dus een klimaat mitigerende 
maatregel. In het regeerakkoord, het klimaatak-
koord en het Interbestuurlijk Programma (IBP) wordt 
ingezet op een reductie van CO2 uitstoot uit 

landbouwgronden, de veenweidegronden zullen 
daar hun bijdrage in moeten leveren. Dit wordt in 
interprovinciaal verband verder uitgewerkt.
 
De afgelopen jaren zijn onderzoeken en pilots 
gerealiseerd voor het beperken van bodemdaling 
met de beschikbare middelen uit de Nota Ruimte 
van het Rijk. Deze zijn onder andere ingezet binnen 
het Programma Aanpak Veenweiden van de 
Gebiedscommissie West, maatregelen voor beter 
waterbeheer door de waterschappen en de uitvoe-
ring van integrale gebiedsprojecten zoals in peilvak 
9 en polder Kockengen. 

Waterkwantiteit 2

grondwater

daling grondwater

Bodemdaling

verdroging grond

pomp

gebroken leidingen

wegen verzakken
bijv. teelt van cranberry's
oplossingsrichting natte teelt

• HDSR heeft de Positionpaper ‘Vertragen Bodem-
daling’ vastgesteld. HDSR heeft de ambitie om voor 
2050 het huidige tempo van bodemdaling met 
tenminste 25% te verminderen. Zie ook Actueel.

• AGV heeft begin 2019 de Strategie Bodemdaling 
vastgesteld. AGV wil op het gebied van bodemda-
ling kennis ontwikkelen, samenwerken met andere 
overheden en bewoners en gebruikers van het 
veenweidegebied stimuleren om maatregelen te 
nemen om bodemdaling tegen te gaan.  
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Waterkwantiteit 2

Actueel: 
De ontwikkelingen voor het thema Bodemdaling 
gaan snel. Voor 2018 – 2019 zijn de volgende 
ontwikkelingen te melden:

Het Coalitieakkoord 2019 – 2023 ‘Nieuwe energie 
voor Utrecht’ zet de ambitie voor de gemiddelde 
reductie van bodemdaling in de veenweidegebieden 
in 2030 op 50%. Het Rijk levert een bijdrage van 
176 miljoen euro in totaal t/m 2030. Dit onder de 
conditie dat provincies, waterschappen en agrariërs 
hierin ook bijdragen. Daarnaast zet het Rijk inciden-
teel geld in om de veenweideaanpak t.a.v. bodem-
daling een impuls te geven.

Eind juni 2019 heeft het Kabinet het Klimaatakkoord 
gepubliceerd. De doelstelling voor de veenweidege-
bieden in Nederland is 1 Megaton Co2-eq reductie 
in het jaar 2030. Ingeschat wordt de doelstelling 
zoals vastgelegd in de Visie Bodemdaling hiermee in 
lijn is.

In juni 2019 is het ontwerp Nationale Omgevingsvi-
sie (NOVI) vastgesteld. Hierin wordt aangegeven dat 
de provincies de regie moeten voeren voor de 
remming van de bodemdaling.

In 2019 (4e kwartaal) wordt de Regiodeal Groene 
Hart ondertekend. In een veelheid van projecten 
wordt gewerkt aan kennisontwikkeling van agrari-
sche verdienmodellen, omgang met bodemdaling in 
de stad, reductie van CO2 uitstoot ten gevolgde van 
oxidatie van het veen. De bijdrage van het Rijk 
bedraagt maximaal 10 miljoen euro. Hiervoor vraagt 
het Rijk een co-financiering van 50%.

In 2019 is een landelijk onderzoek van start gegaan 
om te onderzoeken in welke mate de maatregelen 

tegen bodemdaling de CO2 uitstoot beperken en 
hoe dit gemeten kan worden. Aan de hand hiervan 
kunnen keuzes voor maatregelen beter onderbouwd 
worden.

HDSR en twee agrarische collectieven, Gebiedscoö-
peratie Rijn, Vecht en Venen U.A. en Landschapsbe-
heer Rijn & Gouwe Wiericke werken vanaf 2019 aan 
effectieve maatregelen en kennisontwikkeling om 
bodemdaling / veenoxidatie tegen te gaan. Het 
project heet ‘Klimaatslimme Landbouw’ in het 
veenweidegebied Groene Hart Oost. Partijen 
spannen zich in om op circa 2500 Hectare bodem-
daling remmende maatregelen te treffen. Dit voor 
een beter klimaat, meer biodiversiteit en verant-
woord landgebruik met een beter bedrijfsperspec-
tief voor de landbouw.

Water voor natuur

Van belang zijn ook de projecten en activiteiten voor 
‘water voor natuur’. Dit zijn activiteiten rondom de 
Natura-2000 (N2000) gebieden, Programma 
Aanpak Stikstof (PAS) en agrarisch natuurbeheer.

• HDSR heeft de maatregelen voor het N2000 
gebied Kolland-Overlangbroek deels uitgevoerd en 
deels in voorbereiding. Voor het Natura-2000 
gebied Oud-Kolland wordt momenteel gewerkt aan 
de planvorming en uitvoering. De uitvoeringsmaatre-
gelen zijn in 2019 en 2020 voorzien.

• WSVV heeft hiervoor het Uitvoeringsprogramma 
voor water gerelateerde opgaven van N2000 en 
PAS 2016 – 2021 als basis. Het Beheerplan 
Binnenveld (Hellen en Bennekomse Meent) is 
definitief vastgesteld. 

• AGV werkt in Noorderpark coöperatief mee aan 
een omvangrijk PAS project met circa 20 maatrege-
len in verschillende peilvakken en polders KRW en 
N2000 gebied. Zie ook Thema 5 Grondwater en 
afzonderlijke rapportages over de PAS projecten 
binnen AGV.

• WSRL is er geen opgave (peiljaar 2018) voor 
watermaatregelen voor N2000 en PAS. Zie ook 
Actueel. 

Actueel: 
De Raad van State heeft het gebruik van het PAS als 
kader voor ‘toestemmingsbesluiten’ verboden. Dat 
heeft direct gevolgen voor het vaststellen van 
plannen, projecten en voor vergunningverlening als 
die kunnen leiden tot een toename van de uitstoot 
van stikstofoxiden of ammoniak. De uitvoering van 
de herstelmaatregelen in de Natura -2000 gebieden 
vormen hier een uitzondering op en worden onver-
kort uitgevoerd.
 
Bij WSRL zullen na grenswijziging Vijfheerenlanden 
2019 ook drie Natura-2000 gebieden binnen 
Utrechts areaal gaan vallen. Dit zijn Zouweboezem, 
Uiterwaarden Lek, Lingegebied & Diefdijk-Zuid. 
WSRL gaat starten met het tot uitvoering brengen 
van de maatregelen uit het definitief vastgestelde 
beheerplan Zouweboezem en Lingegebied & 
Diefdijk-Zuid.
 
Evaluatie Verdrogingsbestrijding 2019 – 2020. In de 
periode 2013 – 2018 zijn vele verdrogingsbestrij-
dingsprojecten (WSVV, HDSR, AGV) in uitvoering 
gegaan en zijn er de nodige maatregelen getroffen. 
Wij zullen de effecten van deze maatregelen ten 
behoeve van de verdrogingsbestrijding door 

monitoring en onderzoek evalueren.  Dit proces op 
initiatief van de Provincie Utrecht is nu in volle gang. 
Zie ook thema 5 Grondwater onder Actueel.

Wateroverlast

De normen voor wateroverlast zijn juridisch veran-
kerd in de provinciale waterverordeningen. De voor 
HDSR in 2016 aangepaste Waterverordening is ten 
aanzien van wateroverlast bepaald dat de periode 
waarvoor de norm voor grasland geldt wordt 
beperkt tot het groeiseizoen (1 maart tot 1 novem-
ber). Tevens is de mogelijkheid opgenomen om van 
de norm voor grasland af te wijken. Dat vereist een 
besluit van ons college op een gemotiveerd verzoek 
van het waterschap. Voor WSVV en WSRL zijn de 
(interprovinciale) Waterverordeningen in 2018 
geactualiseerd (PS Utrecht november 2018). 

• WSVV kent op Utrechts gebied geen wateropgave 
meer uit de vorige toetsronde. De opgaven die 
volgen uit de nieuwe toetsronde zijn  geprogram-
meerd en liggen op Gelders gebied. Met de Utrecht-
se gemeenten wordt de klimaatopgave via klimaats-
tresstesten nader uitgewerkt.

• HDSR werkt conform planning aan de wateropga-
ve wateroverlast. Op enkele locaties zijn nog 
aanpassingen nodig. Dit gebeurt door fysieke 
aanpassingen, aanbieden van blauwe diensten, en 
het slimmer sturen met het bestaande watersys-
teem, of het oppakken binnen watergebiedsplannen.  

• WSRL heeft op Utrechts grondgebied een relatief 
kleine wateropgave van 5 Ha in de polder Vierhoe-
ven-Oost bij Vianen. Dit proces is vertraagd door 
problemen met grondverwerving. WSRL voldoet 
voor 99% van het gehele beheersgebied aan de 
normen wateroverlast. 

• AGV heeft een watersysteem wat dat voldoet aan 
de normen voor wateroverlast. Op basis van de 
nieuwe klimaatscenario’s werkt AGV samen met 
partners aan oplossingen voor klimaatvraagstukken. 
Hiervoor is in 2017 gestart met het opstellen van 
het Programma Klimaatadaptatie.  
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Wateroverlast

De normen voor wateroverlast zijn juridisch veran-
kerd in de provinciale waterverordeningen. De voor 
HDSR in 2016 aangepaste Waterverordening is ten 
aanzien van wateroverlast bepaald dat de periode 
waarvoor de norm voor grasland geldt wordt 
beperkt tot het groeiseizoen (1 maart tot 1 novem-
ber). Tevens is de mogelijkheid opgenomen om van 
de norm voor grasland af te wijken. Dat vereist een 
besluit van ons college op een gemotiveerd verzoek 
van het waterschap. Voor WSVV en WSRL zijn de 
(interprovinciale) Waterverordeningen in 2018 
geactualiseerd (PS Utrecht november 2018). 

• WSVV kent op Utrechts gebied geen wateropgave 
meer uit de vorige toetsronde. De opgaven die 
volgen uit de nieuwe toetsronde zijn  geprogram-
meerd en liggen op Gelders gebied. Met de Utrecht-
se gemeenten wordt de klimaatopgave via klimaats-
tresstesten nader uitgewerkt.

• HDSR werkt conform planning aan de wateropga-
ve wateroverlast. Op enkele locaties zijn nog 
aanpassingen nodig. Dit gebeurt door fysieke 
aanpassingen, aanbieden van blauwe diensten, en 
het slimmer sturen met het bestaande watersys-
teem, of het oppakken binnen watergebiedsplannen.  

• WSRL heeft op Utrechts grondgebied een relatief 
kleine wateropgave van 5 Ha in de polder Vierhoe-
ven-Oost bij Vianen. Dit proces is vertraagd door 
problemen met grondverwerving. WSRL voldoet 
voor 99% van het gehele beheersgebied aan de 
normen wateroverlast. 

• AGV heeft een watersysteem wat dat voldoet aan 
de normen voor wateroverlast. Op basis van de 
nieuwe klimaatscenario’s werkt AGV samen met 
partners aan oplossingen voor klimaatvraagstukken. 
Hiervoor is in 2017 gestart met het opstellen van 
het Programma Klimaatadaptatie.  

13



Waterkwaliteit 3Voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft de 
provincie Utrecht de doelen voor het opper-
vlaktewater vastgelegd in het BWM-plan 2016 
– 2021 en heeft daarmee de kaders voor de 
maatregelen die de waterschappen en 
gemeenten moeten nemen bepaald. In de 
provincie is ca. 10% van het oppervlaktewater 
als KRW-waterlichaam aangewezen. 

Daarnaast gaat de Kaderrichtlijn Water ook over grondwater en 
is deze gekoppeld met andere Europese richtlijnen zoals de 
Zwemwater richtlijn, Vogel- en Habitatrichtlijn en de afzonderlij-
ke Grondwaterrichtlijn. Wij verwijzen voor de Grondwaterrichtlijn 
naar thema 5 Grondwater. Hieronder wordt over de voortgang 
van de KRW-maatregelen 2018 en de doelen voor het opper-
vlaktewater gerapporteerd. Utrecht ligt in twee deelstroomge-
bieden van de Rijn-Delta: Rijn-West en Rijn-Oost.

Deelstroomgebieden Rijn-West en 
Rijn-Oost

Het jaar 2018 is het 3e jaar van de (2e) KRW-plan-
periode en concentreert zich op de uitvoering van 
maatregelen en op de voorbereiding van de 3e 
planperiode (2021 – 2027). De uitvoering van deze 
maatregelen ligt bij alle organisaties op schema. In 
veel wateren is de kwaliteit op onderdelen vooruit 
gegaan. Dat is onder meer te merken aan de 
visstand en het aantal waterorganismen dat is 
toegenomen. De formele toestandsbeoordeling van 
de KRW laat zien dat het bereiken van de doelen 
achter blijft. Dat roept vragen op. Er zijn vele 
oorzaken aan te geven waarom resultaten soms 
achterblijven. Zo hebben we te maken met langza-
me ecologische processen en met een chemische 
kwaliteit die soms niet te beïnvloeden is. Er komen 
nu eenmaal stoffen in het milieu voor die al een tijd 
verboden zijn. Daarnaast hebben we te maken met 
‘one out, all out’ principe. Dit principe is gevisuali-
seerd in de Infographic. Kortweg gezegd houdt het 
principe in dat als één parameter niet voldoet, het 
gehele waterlichaam niet voldoet. Een lastig 
principe dat ervoor zorgt dat veel waterlichamen 
nog op rood staan. Dit principe hebben we via onze 
kanalen in Den Haag en Brussel dan ook ter discus-
sie gesteld.

In 2018 is door het Rijk een nieuwe Handreiking 
KRW-doelen vastgesteld. Met deze handreiking 
wordt de wijze van doelbepaling door alle waterbe-
heerders verder geharmoniseerd. Volgen de KRW 
moeten de doelen elke zes jaar opnieuw worden 

bepaald. In de  2e planperiode zijn de doelen uit de 
1e planperiode overgenomen, maar voor de 3e 
planperiode zullen de waterbeheerders de nieuwe 
Handreiking KRW-doelen volgen en de doelen 
opnieuw bepalen. Door aanpassing van maatlatten, 
nieuwe EU-uitspraken over de toepassing van de 
richtlijn, watersysteemanalyses op basis van ecologi-
sche sleutelfactoren en vernieuwd inzicht over het 
effect van de maatregelen verwachten we voor de 
3e planperiode (2021 – 2027)  flink wat technische 
aanpassingen. Hierbij blijft de ambitie ongewijzigd, 
maar zullen doelen waarschijnlijk wel realistischer en 
daarmee beter haalbaar blijken.
 
De waterschappen zijn in 2018 gestart met het 
bepalen van nieuwe KRW-doelen voor de periode 
2021 – 2027. Door een grondige regionale analyse 
en de nieuwe landelijke Handreiking KRW-doelen is er 
reden voor optimisme over de nieuwe doelen in het 
komende stroomgebiedbeheerplan (nr. 3). In een 
gezamenlijk proces tussen waterschap en provincie 
zullen doelen worden geformuleerd. Met behoud van 
ambitie zullen de nieuwe doelen realistischer worden 
dan de KRW-doelen daarvoor. Meer dan voorheen zal 
de maatschappelijke afweging een rol spelen. Dit zal 
leiden tot meer haalbare doelen.

Voor de voortgang van de uitvoering van maatrege-
len in de stroomgebieden Rijn West en Rijn Oost 
wordt verwezen naar de rapportages die te raadple-
gen zijn onder: 

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetge-
ving-beleid/kaderrichtlijn-water/uitvoering/rijn-west/
@213740/schoon-water-beeld-7/

Voor meer informatie over de uitvoering van het 
waterbeleid in Nederland kunt u de rapportage van 
het Ministerie I &W (De staat van ons Water) 
raadplegen. 
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetge-
ving-beleid/nationaal/staat-water/
@178959/staat-water/

Instrumenten Provincie Utrecht

Naast projecten in het kader van de Agenda Vitaal 
Platteland (AVP) heeft de provincie Utrecht in 2018 
ook inzet gepleegd via andere trajecten, zoals het 
agrarisch natuur- en waterbeheer en POP3.
 
Er zijn in 2018 drie openstellingen POP3 geweest 
die relevant zijn voor water. 

• POP3 ‘niet productief water 2018’;
• Fysieke investeringen voor brede uitrol van 
innovaties en modernisering water

Als de subsidies allemaal worden toegekend gaat 
het om een bedrag van € 5.3 miljoen euro. Dit zijn 
maatregelen in watergangen, zoals de aanleg van 

natuurvriendelijke oevers, maar ook indirecte 
effecten door stimulering kringlooplandbouw, 
waardoor uitspoeling van nutriënten naar het 
oppervlaktewater vermindert.

In 2018 zijn de (PS) moties 27 en 56a (2017) 
inzake de KRW en opkomende stoffen en microplas-
tics uitgewerkt en is tot besluitvorming gekomen. 
Op basis van een analyse van de knelpunten is een 
twee-sporenaanpak uitgewerkt:

• Spoor 1 het verminderen van nutriënten in het 
oppervlaktewater en;
• Spoor 2 om de aanpak van stoffen, zoals medi-
cijnresten, plastics en opkomende stoffen, die in de 
toekomst een probleem gaan vormen, in het traject 
van de Samenwerkingsagenda te intensiveren. Deze 
aanpak is in 2017 gestart en de uitvoering loopt tot 
en met 2021.

Voor spoor 1 is gekozen om voor twee waterschap-
pen (HDSR en AGV) voor de gehele periode (2019- 
2021) een bedrag per waterschap toe te voegen 
aan de subsidieregeling die beide waterschappen 
hebben voor maatregelen bij de agrariërs om 
verbetering van de waterkwaliteit te stimuleren. De 
provincie staat garant voor het geval de vraag van 
het beschikbare budget van de waterschappen 
overtreft, de zogenaamde KOP-OP regeling. In juli 
2019 is hiervoor aan beide waterschappen een 
beschikking afgegeven.

Voortgang op schema

De andere Utrechtse waterschappen overwegen of 
zij ook een regeling gaan opstellen, dan wel op 
andere wijze een stimulering uit te voeren. Voor 
deze trajecten is per waterschap voor de gehele 
periode € 150.000 beschikbaar.
Bij de verdeling van de middelen is rekening gehou-
den met het aandeel oppervlaktewater in het 
beheergebied van het waterschap, voor zover dit in 
de provincie Utrecht valt. In totaal is hiermee voor 
de gehele periode € 900.000 gemoeid.

Als uitwerking van spoor 2 is in 2018 de aanpak 
met de vier waterschappen en Rijkswaterstaat 
geïntensiveerd. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan 
projecten en ook is er gezamenlijke communicatie. 
Vanuit de provincie Utrecht is er een bijdrage 
geleverd aan de komst van de Plastic Whale en het 
communicatietraject daar omheen. Bovendien is er 
samengewerkt met IVN om inzamelacties van 
plastic afval door vrijwilligers langs de uiterwaarden 
van de Neder-Rijn / Lek te organiseren. Deze 
opruimacties vinden in 2019 plaats.

Actueel: 
In Rijn-West is vanaf 2017 een nieuwe richting voor 
de aanpak van nutriënten ingeslagen. Het nutriënten-
traject richt zich de komende 2 jaren op de stimule-
ring van de maatregelen die voortkomen uit het 
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW 2013). 
Bedoeling is om het aantal agrariërs te vergroten 
dat DAW-maatregelen neemt en ook het stroomlij-
nen van aanvragen van gelden die het Rijk beschik-
baar heeft gesteld. In 2019 heeft Rijn-West een 
subsidie in het kader van de Kennisimpuls van het 
ministerie van I &W ontvangen om een onderzoek te 
doen naar een ketenaanpak voor gedragsverande-
ring in de agrarische sector. De universiteit van 
Wageningen zal in 2019 hiervoor een traject 
uitvoeren met alle stakeholders uit de keten, om te 
bepalen waar er mogelijkheden zijn om gedrag te 
beïnvloeden. 
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Wageningen zal in 2019 hiervoor een traject 
uitvoeren met alle stakeholders uit de keten, om te 
bepalen waar er mogelijkheden zijn om gedrag te 
beïnvloeden. 
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Waterkwaliteit
De provincies leggen de doelen voor de 
oppervlaktewaterlichamen van de KRW vast. 
Het betreft  de biologische kwaliteitselemen-
ten: vissen, macrofauna, macrofyten en 
fytoplankton en daarnaast  ook de ondersteu-
nende parameters die bij deze  kwaliteitsele-
menten horen.  In de loop der jaren zijn veel 
maatregelen genomen die hebben geleid tot  

een verbetering voor de afzonderlijke kwali-
teitselementen. Het waterlichaam krijgt echter 
pas een goed oordeel als alle kwaliteitsele-
menten goed scoren. Hieronder is ook het 
tijdpad met enkele belangrijke gebeurtenissen 
weergegeven.  

3

Provinciale maatregelen

Landelijke maatregelen

2009 2011 2015 2019 2021 2027

SGBP1implementatie
van de KRW in NL

SBGP 2

SBGP 3

Waterschaps-
verkiezingen
PS en 
Waterschap-
besturen

Delta aanpak en nieuw regeerakkoord (275 mln). 
Deltaplan agrarisch waterbeheer (DAW) van LTO.

Programma KRW 
maatregelen 2008 
(1 mln euro) 
Provincie Utrecht

POP3 subsidies en subsidies 
agr natuur- en waterbeheer).

Bestuursakkoord 
Water

Rijk Koepels

2017
2 moties PS 
(1,175 mln)

Maatregelen

Rijk Koepels

Maatschappelijke organisaties

vissen macrofauna macrofyten Fytoplankton Nee

Parameters Doel behaald?

Ja
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Waterkwaliteit 3

In 2018 is door het Rijk een nieuwe Handreiking 
KRW-doelen vastgesteld. Met deze handreiking 
wordt de wijze van doelbepaling door alle waterbe-
heerders verder geharmoniseerd. Volgens de KRW 
moeten de doelen elke zes jaar opnieuw worden 
bepaald. In de tweede planperiode zijn de doelen uit 
de eerste planperiode overgenomen, maar voor de 
derde planperiode zullen de waterbeheerders de 
nieuwe handreiking volgen en de doelen opnieuw 
bepalen. Door aanpassing van maatlatten, nieuwe 
EU-uitspraken over toepassing van de richtlijn, 
watersysteemanalyses op basis van ecologische 
sleutelfactoren en vernieuwd inzicht in het effect van 
de maatregelen verwachten we voor de derde 
planperiode (2021-2027) flink wat technische 
doelaanpassingen. Hierbij blijft de ambitie ongewij-
zigd, maar zullen doelen waarschijnlijk wel realisti-
scher en daarmee beter haalbaar blijken. 

Doelen overig water 

In het BWM-plan is aangegeven dat ook voor het 
water dat buiten de KRW valt er ecologische en 
chemische doelen worden vastgesteld. In 2017 is 
een intensief traject met de 4 waterschappen en de 
buurprovincies gestart. In nauwe samenwerking is 
geanalyseerd op welke manier en voor welke 
wateren doelen kunnen worden vastgelegd door de 
provincie. Kortweg is afgesproken dat:
• voor de systematiek wordt aangesloten bij de 
KRW, maar er meer vrijheid is bij de keuze van een 
parameter;
• clusters van wateren met zelfde ecologisch doel 
zijn mogelijk;
• er sprake is van een inspanningsverplichting;
• vóór 2021 zijn alle doelen afgeleid. 

Voor AGV geldt dat de provincie voor een deel van 
de overige wateren, waarvoor in 2021 nog geen 
gebiedsprocessen zijn doorlopen, tijdelijk de huidige 
toestand als korte termijndoel zal vastleggen.  
Voorwaarde hierbij is dat de invulling van het korte 
termijndoel  is vastgesteld naar aanleiding van een 
gebiedsproces afgerond tussen 2021 en 2027.

Actueel: 
De waterschappen zullen voor de (relevante) 
wateren ecologische doelen gaan afleiden. De 
provincie legt dit fasegewijs vanaf in 2021 in een 
digitale kaart vast. Deze doelen zullen bij de 
implementatie van de Omgevingswet worden 
meegenomen. De buurprovincies zijn nauw betrok-
ken geweest in dit traject, omdat de Utrechtse 
waterschappen in meer provincies liggen. Zij zijn 
medio 2018 gestart met een vergelijkbaar traject 
en nemen de afspraken die in Utrecht zijn gemaakt 
hierin mee.
  
Zwemwater
  
In de Europese Zwemwaterrichtlijn (2006/7/EC) 
staat beschreven hoe de zwemwaterkwaliteit 
bewaakt moet worden. Het doel van de Europese 
Zwemwaterrichtlijn is het beter beschermen van 
zwemmers in oppervlaktewater. Deze richtlijn is 
volledig opgenomen in de Nederlandse wetgeving: 
de Wet en het Besluit hygiëne en veiligheid badin-
richtingen en zwemgelegenheden (Whvbz en Bhvbz).
 
Voor de kwaliteit van zwemwater hebben diverse 
overheden een taak. De provincie doet de beleids-
matige zaken en wijst de zwemlocaties aan. De 
uitvoering is gedelegeerd aan de Regionale Uitvoe-

ringsdienst Utrecht (RUD). De RUD heeft als taak het 
uitvoeren van veiligheidsinspecties, de handhaving, 
en het verzorgen van publieksinformatie (borden, 
zwemwatersite, zwemwatertelefoon). De water-
schappen en Rijkswaterstaat zijn verantwoordelijk 
voor bemonstering en meten van de waterkwaliteit. 
De eigenaren van de zwemlocaties (vaak gemeen-
ten) zijn verantwoordelijk voor de inrichting, veilig-
heid en faciliteiten, zoals toiletvoorzieningen. In de 
provincie Utrecht zijn 27 wateren aangewezen als 
officiële zwemlocaties in oppervlaktewater. De 
waterbeheerders van deze locaties zijn de vier 
Utrechtse waterschappen en Rijkswaterstaat. Vóór 
de start van het badseizoen wordt de kwaliteitsklas-
se bepaald met de meetgegevens van de laatste 
vier badseizoenen. De kwaliteitsklasse zegt dus iets 
over de gemiddelde waterkwaliteit van de zwemplek. 
De classificaties kunnen zijn uitstekend, goed, 
aanvaardbaar en slecht.
 
Voor het jaar 2018 zijn deze classificaties voor de 
27 wateren in de provincie Utrecht achtereenvol-
gens: uitstekend (19), goed (5), aanvaardbaar (2), 
slecht (1). 

Voor het jaar 2019 zijn de classificaties voor de 27 
wateren in de provincie Utrecht: uitstekend (20), 
goed (4), aanvaardbaar (1), slecht (-), geen classifi-
catie (2). Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlan-
den en de gemeente Utrecht voor de Voorveldse 
Polder en Waternet en Recreatie Midden Nederland 
voor Strandbad Maarsseveense plassen hebben 
vóór aanvang van het zwemseizoen 2018 maatrege-
len getroffen om de kwaliteit van het zwemwater te 
verbeteren. De resultaten zijn goed en de kwaliteit 
van het zwemwater tijdens de zomer van 2018 was 

voldoende. Voor een classificatie komen in één 
zwemseizoen echter onvoldoende onderzoeksresul-
taten beschikbaar. Daar zijn minstens twee jaren 
voor nodig. Daarom wordt, bij wet bepaald, voor 
2019 (voor zowel Voorveldse Polder als Maarsse-
veense plassen) de classificatie ’geen classificatie’ 
aangegeven. 
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Zeist

Classificatie officiële zwemlocaties
in oppervlaktewater 2019 
in de provincie Utrecht

UTRECHTWoerden

Amersfoort

Nieuwegein

1. Vinkeveense plassen, eiland 1
2. Vinkeveense plassen, eiland 2
3. Vinkeveense plassen, eiland 3
4. Vinkeveense plassen, eiland 4
5. Vinkeveense plassen, eiland 5
6. Vinkeveense plassen, eiland 8
7. Zwemlust - Nieuwersluis
8. De Meent - Breukelen
9. Grote Maarsseveense plas zwembad - Maarssen
10. Maarsseveense plas zuidhoek - Maarssen
11. De Wilgenplas - Maarssen
12. Rietplas - Houten
13. De Kikker - Groenekan
14. Strijkviertel - Utrecht
15. Voorveldse Polder - Utrecht
16. Haarrijnse plas - Utrecht
17. Down Under - Nieuwegein
18. Plas Cattenbroek - Woerden
19. Henschotermeer noordzijde - Woudenberg
20. Henschotermeer zuidzijde - Woudenberg
21. Everstein - Vianen
22. Middelwaard - Vianen
23. Gravenbol - Wijk bij Duurstede
24. Tull en ’t Waal Oost - Houten
25. Tull en ’t Waal West - Houten
26. Honswijkerplas - Houten
27. ’t Kleine Zeetje – Bunschoten

1

7

8

9
11

12

13

14

15

16

17

18

21

22

23

24

26

25

19

27

20

2

3

10

5

6

4

Waterkwaliteit 3

slecht
aanvaardbaar
goed
uitstekend
geen classificatie

Doorn

Driebergen-Rijsenburg

Oudewater
Montfoort

IJsselstein

Vianen

Vinkeveen

Breukelen

Maarssen

Vleuten

Abcoude

Mijdrecht

Houten

Wijk bij
Duurstede

Rhenen

LeersumAmerongen

Veenendaal

Woudenberg

Leusden

Soest

Baarn

Bunschoten

Spakenburg

Eemnes
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Huishoudens

Bedrijven

Landbouw

Ziekenhuis

oppervlakte water

Riool
Grondwater Grondwater

Grondwater

Stedelijk afvalwater 
Wonen, werken en leven zorgt voor afvalwater. 

Rioolwaterzuivering
Een waterzuiveringsinstallatie zorgt ervoor dat het 
water weer gezond is voor mens, plant en dier.

Drinkwater
Niet alle verontreinigende stoffen zijn te zuiveren en 
komen weer terug in het watersysteem. Via het 
grondwater komen medicijnresten bij de pomp-
stations van drinkwaterbedrijven die daardoor extra 
moeten zuiveren. 

medicijnen & chemicaliën

chemicaliën

Drinkwaterbedrijf
Zuivering

Afvalwater 4

Afspoelend
hemelwater

Afvalwater stroomt via het riool naar een 
rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI). De 
waterbeheerders maken het vuile water 
schoon. Daarna gaat het schone water terug 
naar het oppervlaktewater. Prioriteit van de 
waterbeheerders is dat het afvalwater voldoet 
aan de lozingsnormen. 

Voortgang op schema

nutriënten & 
bestrijdingsmiddelen
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Afvalwater 4

Afvalwater

In de provincie Utrecht zijn 23 rioolwaterzuiverings-
installaties (verder RWZI) in beheer bij de water-
schappen. Bij HDSR voldoet het afvalwater van de 
(17) RWZI’s aan de norm. Vervangingen worden 
gedaan op grond van een assetmanagementplan. 
Voor de RWZI Utrecht is er voor een bepaalde 
periode een omschakeling naar de nieuwe RWZI 
Utrecht geweest. Bij AGV (2), WSVV (2), WSRL (1) 
voldoet het afvalwater van de RWZI’s aan de 
lozingsnormen. 

Actueel: 
HDSR heeft in 2019 de nieuwe RWZI Utrecht in 
gebruik genomen, hier wordt het innovatieve en 
duurzame Nerada systeem toegepast. De officiële 
opening is in het najaar 2019. Deze Nerada-installa-
tie heeft de Global Water Award 2019 gewonnen in 
de categorie ’Wastewater project of the Year’.
 
In 2019 / 2020 vindt bij HDSR de realisatie van de 
nazuivering op de RWZI Houten plaats. Ook de 
uitbreiding van de RWZI Leidsche Rijn en het 
transportsysteem vanaf RWZI Maarssenbroek wordt 
in 2019 in gebruik genomen. Tenslotte wordt ook in 
2019 bij RWZI Leidsche Rijn een fijnzeefinstallatie 
gebouwd voor het afvangen van cellulose.
 
Energie

Het winnen van energie en grondstoffen uit afvalwa-
ter of oppervlaktewater is een activiteit die door de 
waterschappen steeds meer wordt toegepast. We 
zien een ontwikkeling bij de waterschappen dat de 
RWZI steeds vaker wordt gebruikt als mogelijkheid 
voor het plaatsen van zonnepanelen en daarmee 
een belangrijke energieopwekker wordt. Bij WSVV is 

in 2019  de energie- en grondstoffenfabriek Amers-
foort opgestart en operationeel en worden er 
bruikbare stoffen geproduceerd uit afvalwater. Zie 
ook thema 5 onder duurzaamheid t.a.v. hergebruik 
afvalwater als bron voor het winnen van energie en 
grondstoffen.

Nieuwe Stoffen

WSVV heeft een communicatieplan ten aanzien van 
het lozen van nieuwe, opkomende stoffen in de 
waterketen. WSVV stimuleert bronaanpak. In een 
knelpuntenkaart heeft WSVV waar de belangrijke 
aandachtspunten liggen in het beheergebied met 
betrekking tot nieuwe stoffen. AGV heeft op 24 mei 
2018 de strategie ‘microverontreinigingen’ vastge-
steld. De strategie bevat een kader voor de aanpak 
van microverontreinigingen en geeft richting aan de 
bedrijfsvoering. WSRL heeft in 2018 het meetpro-
gramma voor het monitoren van nieuwe stoffen in 
de waterketen uitgevoerd. HDSR heeft aanvullende 
zuivering voor microverontreiniging bij RWZI houten 
en een fijnzeefinstallatie bij RWZI Leidsche Rijn.

Zie ook Thema 3 Waterkwaliteit onder moties 
Provinciale Staten inzake KRW/ nieuwe stoffen. Zie 
ook Thema 5 Grondwater waarin binnen de 
‘gebiedsdossiers’ risico’s in beeld kunnen worden 
gebracht, bijvoorbeeld nieuwe stoffen. 
.
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Grondwater 5

Uitvoering KRW-maatregelen grondwater

De uitvoering van de KRW-maatregelen om de doelen 
voor grondwater te realiseren vordert gestaag; meer 
dan de helft van de (KRW)maatregelen zijn inmiddels 
afgerond. Een groot deel van de overgebleven 
maatregelen betreft zogenaamde doorlopende 
activiteiten, die niet echt een afgerond (eind)product 
hebben. De aanpak van de bodemverontreinigingen 
(spoedlocaties met verspreidingsrisico in het grond-
water) vindt plaats conform de landelijke afspraken 
uit het Convenant Bodem en Ondergrond 2016 t/m 
2020. Ten opzichte van 2013 (peildatum) is de lijst 
met spoedlocaties (verspreidingsrisico) al flink 
ingekort; de meeste verontreinigingen zijn gesaneerd 
of worden beheerst. Een aantal locaties is afgevallen 
omdat uit nader onderzoek is gebleken dat er geen 
verspreidingsrisico’s aanwezig zijn. Er zijn ook enkele 
nieuwe locaties bijgekomen. 

Voor alle Utrechtse industriële- en eigen winningen 
voor menselijke consumptie zijn de afgelopen jaren 

risicoanalyses uitgevoerd gericht op de kwaliteit van 
het grondwater dat de bedrijven gebruiken. De 
resultaten zijn in  factsheets vastgelegd waarbij ook 
adviezen ten behoeve van de bescherming van de 
winning zijn opgenomen. Met de bedrijven zijn afspra-
ken gemaakt over toekomstige monitoring ten behoe-
ve van de KRW.

Rapportage bij samenloop KRW / PAS en 
Natura-2000

De hydrologische herstelmaatregelen voor de 
Natura-2000 gebieden Binnenveld (Hel/Blauwe Hel), 
Kolland&Overlangbroek, Botshol en Oostelijke Vecht-
plassen (Noorderpark) vallen onder de KRW. De 
uitvoering van de maatregelen evenals de rapportage 
over de voortgang en het realiseren van doelbereik 
vindt plaats binnen het beleidstraject van de 
Natura-2000 beheerplannen en het nationaal program-
ma Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Over het 

algemeen verloopt de uitvoering volgens planning. 
Er is al heel veel gerealiseerd, maar er moet ook 
nog veel gebeuren. Niet overal hebben de maatre-
gelen al het gewenste effect. Het is een kwestie van 
tijd en mogelijk van aanvullende maatregelen om de 
beoogde doelen daadwerkelijk te realiseren. Zie ook 
Thema 2 Waterkwantiteit onder ‘Water voor Natuur’ 
en actueel (o.a. PAS).

Actueel:
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal 
de Wet Bodembescherming komen te vervallen en 
bodemtaken verschuiven van de provincie naar de 
gemeenten. Provincies blijven verantwoordelijk voor 
het grondwaterbeleid. De impact van deze verande-
ring staat verwoord in de Beleidsverkenning bodem 
en grondwater. In de Beleidsverkenning hebben we 
de ambitie uitgesproken dat we bodem, grondwater 
en ondergrond integraal en in samenhang met de 
maatschappelijke opgaven ( energietransitie, 

tegengaan van verdroging en vernatting en 
voldoende drinkwater) benaderen. Dat samenwer-
ken, met andere overheidspartners, hierbij het 
uitgangspunt is, is tijdens de bestuurlijke bijeen-
komst op 14 december 2018 uitgesproken. Aan 
welke opgaven en belangen we samenwerken en 
hoe, werken we momenteel uit.

Momenteel is regelgeving in voorbereiding voor 
de Omgevingsverordening, zodat er een kader 
bestaat voor het saneren van mobiele verontreini-
gingen en grondwaterpluimen. Tegelijkertijd  
voeren we pilots uit met gemeenten, waterschap-
pen en drinkwaterbedrijven met als doel gebieds-
gerichte afspraken over de gewenste grondwa-
terkwaliteit te maken. 
  

grondwater grondwater

Onttrekkingen grondwater
drinkwater water voor op de camping frisdrank/ levensmiddelen landbouw

Doel: 
Zuiverings-
inspanning
(kosten) mag 
niet toenemen

Beschermingszones

Vooraad grondwater
Doel: grondwatervoorraad moet in 
evenwicht blijven met de onttrekking

Vanuit de Kaderrichtlijn Water en de Waterwet is de 
provincie verantwoordelijk voor het halen van de 
KRW-doelen voor het grondwater; voldoende grond-
water van een goede kwaliteit voor de verschillende 
van grondwater afhankelijke functies zoals bijvoor-
beeld de natuur en de drinkwatervoorziening. De 
provincie is als (mede)grondwaterbeheerder verant-
woordelijk voor een deel van het grondwaterbeheer, 
in deze rol neemt de provincie zelf maatregelen en is 

ook deels verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren 
van onderzoeken en monitoring van de kwaliteit. De 
provincie (RUD) verleent vergunningen voor onttrekken 
van grondwater voor open bodemenergiesystemen, 
openbare drinkwatervoorziening en industriële onttrek-
kingen van meer dan 150.000 m3/jaar. Het waterschap 
verleent vergunningen voor de overige onttrekkingen 
van grondwater. De gemeente heeft de zorgplicht voor 
grondwater in de bebouwde omgeving. 

Voortgang op schema
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Grondwater 5

tegengaan van verdroging en vernatting en 
voldoende drinkwater) benaderen. Dat samenwer-
ken, met andere overheidspartners, hierbij het 
uitgangspunt is, is tijdens de bestuurlijke bijeen-
komst op 14 december 2018 uitgesproken. Aan 
welke opgaven en belangen we samenwerken en 
hoe, werken we momenteel uit.

Momenteel is regelgeving in voorbereiding voor 
de Omgevingsverordening, zodat er een kader 
bestaat voor het saneren van mobiele verontreini-
gingen en grondwaterpluimen. Tegelijkertijd  
voeren we pilots uit met gemeenten, waterschap-
pen en drinkwaterbedrijven met als doel gebieds-
gerichte afspraken over de gewenste grondwa-
terkwaliteit te maken. 
  

Actueel: 
De provincie heeft samen met Vitens een langeter-
mijndrinkwaterstrategie (2040) vastgesteld (Besluit 
van Provinciale Staten van 18 februari 2019). In de 
strategie staat hoe we ervoor zorgen dat er ook in 
de toekomst schoon en voldoende drinkwater is. 
Naast het vergroten van en zoeken naar nieuwe 
locaties om drinkwater te winnen, is waterbesparing 
een belangrijk speerpunt van de strategie. Niet 
alleen de vraag naar drinkwater neemt toe, ook de 
druk op de kwaliteit van het grondwater, bijvoorbeeld 
omdat medicijnresten in het water achterblijven.

De komende jaren onderzoeken we of een nieuwe 
locatie kunnen openen nabij Schalkwijk en de 
winningen in Groenekan en Eemdijk kunnen vergro-
ten. We zoeken daarbij naar mogelijkheden om 
andere belangen en opgaven in de omgeving mee te 
koppelen.

Voor elke (openbare) drinkwaterwinning is een 
gebiedsdossier opgesteld. Een gebiedsdossier is 
een ‘feitendossier’, waarin de problemen en risico’s 
voor een drinkwaterwinning in beeld zijn gebracht. 
Het biedt inzicht in de mate waarin doelen (mogelijk) 
niet worden gehaald en daarmee in de (rest)opgave 
waar (gebieds)partijen zich voor gesteld zien om de 
winning duurzaam veilig te stellen. Deze opgave 
vormt de basis voor het maken van afspraken over 
te nemen maatregelen, die worden vastgelegd in 
een Uitvoeringsprogramma. In 2018 is begonnen 
met de actualisatie van de gebiedsdossiers en is het  
lopende Uitvoeringsprogramma Drinkwater 
2015-2021 geëvalueerd. Hiermee is een beeld 

verkregen van het verloop van de uitvoering, welke 
maatregelen zijn afgerond, welke nog niet of nog 
een vervolg nodig hebben. Er zijn aandachtspunten 
benoemd en aanbevelingen gedaan voor vervolgac-
ties of een vervolgaanpak. De restopgave uit de 
gebiedsdossiers en de uitkomsten van de evaluatie 
van het uitvoeringsprogramma leveren input voor de 
actualisatie van het Uitvoeringsprogramma die in 
2019 plaats vindt. De besluitvorming t.a.v. van het 
Uitvoeringsprogramma start vervolgens in 2020. 
Het programma wordt in later stadium een onder-
deel van het Regionaal Waterprogramma.

Binnen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden liggen 
meerdere drinkwaterlocaties. Samen met het 
drinkwaterbedrijf Oasen stellen we een strategie op 
om deze winningen meer robuust te maken en 
onderzoeken we waar op korte termijn een groei 
mogelijk is van 1 miljoen m3/jaar. 

De maatregelen die getroffen zijn tegen de verdro-
ging in Natura-2000 en SUB-TOP en TOP gebieden 
evalueren we in 2019 - 2020. Indien nodig stellen 
we samen met onze partners nieuwe maatregelen 
op. Deze maatregelen beschrijven we in het, nog op 
te stellen Regionaal Waterprogramma. 
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Overige onderwerpen 6

Duurzaamheid

Duurzaamheidsprincipes worden in vele verschijns-
vormen toegepast en staan hoog op de agenda bij 
de waterschappen. Wij noemen o.a. het streven 
naar energieneutraal functioneren, winnen van 
energie en grondstoffen uit afvalwater. AGV heeft 
inmiddels vele verduurzamingsprojecten gereali-
seerd (o.a. zonnepanelen op een RWZI) en nog in 
uitvoering. WSRL realiseert circa 30% van haar 
energiegebruik zelf. HDSR heeft een duurzaam-
heidsagenda met een vastgestelde visie en 
programma (o.a. CO2 reductie en realisatie van 
zonnepanelen op RWZI).  Zie ook Thema 4 onder 
Afvalwater.

Stedelijk water

De meeste waterplannen zitten in de afrondende 
fase of zijn gerealiseerd. Bij de waterschappen zijn 
veel activiteiten rond het ‘stedelijk water’ inmiddels 
onderdeel van de activiteiten rondom Ruimtelijke 
Adaptie / Klimaatadaptatie. We zien hier een 
verbreding van het onderwerp.
  

 

Vaarwegen

Met ingang van 2015 heeft de provincie op grond 
van de Waterwet vaarwegbeheerders aangewezen. 
Voor bepaalde wateren, namelijk daar waar het 
vaarwegbeheer ten opzichte van het reguliere 
watersysteembeheer tot substantiële meerkosten 
leidt, geldt de wettelijke verplichting om de kosten 
hiervan te vergoeden. Daarvoor zijn met AGV en 
HDSR overeenkomsten gesloten. Als gevolg van de 
grenswijzing Vijfheerenlanden zal een (ZH)deel van 
het Merwedekanaal (klasse 4 vaarweg) in de 
provincie Utrecht komen te liggen. In 2019 - 2020 
worden tussen de provincies afspraken gemaakt 
over de wijze van beheer en onderhoud van het 
Merwedekanaal. 

Vaarwegbeheerders Energie en grondstoffen
uit afvalwater

Zonneweiden

Wateropvang Klimaatadaptatie
(meer groen en water in de stad)

Hittestress
(stad wordt te warm)

Voortgang op schema
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Overige onderwerpen 6

Omgevingsvisie en water 

De provincie Utrecht werkt aan een Omgevingsvisie. 
Dit betreft één integrale visie voor de ontwikkeling 
van de fysieke leefomgeving van de provincie 
Utrecht. De Omgevingsvisie brengt onderwerpen 
samen als bodem, economie, energie, gezondheid, 
klimaat, landbouw, mobiliteit, natuur, recreëren, 
water en wonen. De Utrechtse waterschappen zijn 
intensief betrokken geweest bij de lange termijn 
visie van de Omgevingsvisie (Horizon 2050). Dit 
vormde de basis voor de Horizon 2050. Door 
inbreng van de waterschappen hebben de onder-
werpen klimaatadaptatie en waterrobuustheid een 
prominente plek gekregen in de Horizon 2050.

In 2019 wordt deze samenwerking gecontinueerd 
voor de Waterverordeningen, de Omgevingsvisie, 
Omgevingsverordening en het Regionaal Waterpro-
gramma. Vanaf 1 januari 2021 zal de Omgevings-
wet in werking treden. Onderdelen uit het BWM-plan 
zullen in de provinciale Omgevingsvisie terecht 
komen of in een programma volgens de Omge-
vingswet, danwel in de Omgevingsverordening. Het 
beleidsveld ‘Ondergrond’ krijgt nog tijdens de 
looptijd van het huidige BWM-plan een noodzakelijke 
update vanwege het wegvallen van het toetsingska-
der uit de Wet Bodembescherming. De beleidster-
reinen die samenhangen met de Stroomgebiedsbe-

heerplancyclus en de Europese richtlijnen zullen de 
bestaande zesjaarlijkse cyclus blijven volgen en in 
2022 geactualiseerd zijn in het Regionaal Waterpro-
gramma. Het gaat hierbij om de Europese richtlijnen 
Kaderrichtlijn Water, Grondwater, Zwemwaterrichtlijn 
en de richtlijn Overstromingsrisico’s. 

Vaarwegbeheerders Energie en grondstoffen
uit afvalwater

Zonneweiden

Wateropvang Klimaatadaptatie
(meer groen en water in de stad)

Hittestress
(stad wordt te warm)
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Thermisch Gereinigde Grond

Unie van Waterschappen

Voorkeursalternatief

Veiligheidsregio Utrecht

Vereniging van Zuivering beheerders

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Water Innovatie Netwerk

Waterschap Rivierenland

Waterschap Vallei en Veluwe

Zoetwatervoorziening Oost Nederland

Betekenis

Lijst van gebruikte afkortingen 7

AGV

ARK/NZK

AORTA

AVP

BWM 

Bhvbz

CRA

DAW

EIP

GAAV

HDSR

HWBP

IPO

KNMI

KRW

KWA

LTO

MER

NAS

NKB

N2000

NOVI

ORBP

PAS

POA

POP3

P&C

POV

PWVE

RAS

RBO

ROR

RUD

RWZI

SGBP

STOWA

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Amsterdam Rijnkanaal Noordzee Kanaal

Adaptieve Oostelijke Regionale  en Tijdsafhankelijke Aanvoer

Agenda Vitaal Platteland

Bodem- Water en Milieuplan 2016 – 2021

Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Coalitieregio Ruimtelijke Adaptatie

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Europese Innovatie Partnerschappen

Gemeenschappelijke Afvalwaterketen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogwater Beschermings Programma

Interprovinciaal overleg

Koninklijk Meteorologisch Instituut

Kaderrichtlijn Water

Klimaatbestendige Water Aanvoer 

Land- en Tuinbouw Organisatie

Milieu Effect Rapportage

Nationale Klimaatadaptatie Strategie

Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

Natura 2000 gebieden

Nationale Omgevingsvisie

Overstromingsrisicobeheerplan

Programma Aanpak Stikstof

Permanent Oostelijke Aanvoer

Plattelandsontwikkeling subsidie

Cyclus begroting, jaarrekening

Project Overstijgende Verkenning

Platform Water Vallei en Eem

Regionale Adaptatie Strategie

Regionaal Bestuurlijk Overleg

Europese Richtlijn OverstromingsRisico

Omgevingsdienst Utrecht

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Stroomgebiedbeheerplan

Stichting Toegepast Wateronderzoek

Betekenis BetekenisAfkorting Afkorting

TGG

UVW

VKA

VRU

VvZB

Whvbz

WINNET

WSRL

WSVV

ZON

Afkorting
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Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden 

(HDSR)

Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht (AGV)

Waterschap Vallei en Veluwe 
(WSVV)

Waterschap
Rivierenland 

(WSRL)
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Bijlagerapport 8

Conform planning
Achterstand en realisatie vraagt aandacht
Achterstand en realisatie is kritisch
Informatief

Voortgangsrapportages 
waterschappen 2018

In deze rapportage 2018 treft u achtereenvolgens 
aan:

• Voortgangsrapportage 2018 Hoogheemraad-
schap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) 

• Voortgangsrapportage 2018 Vallei en Veluwe 
(WSVV)

• Voortgangsrapportage 2018 Amstel, Gooi en 
Vecht / Waternet (AGV)

• Voortgangsrapportage 2018 Rivierenland (WSRL) 

De kleuren hebben de volgende betekenis: 
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Waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)

Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht (AGV)

Waterschap Vallei en Veluwe 
(WSVV)

Waterschap
Rivierenland 

(WSRL)

Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden 

(HDSR)
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Bijlagerapport 8

1. Waterveiligheid Toelichting Status

Primaire waterkeringen voldoen aan 
wettelijke veiligheidsnormen

Regionale waterkeringen voldoen aan 
provinciale veiligheidsnormen

Calamiteitenplannen zijn actueel

Gesignaleerde knelpunten in 2018

Relevante bestuursbesluiten/ vastgesteld 
beleid in 2018

Actueel 2019

Sinds 1 januari 2017 zijn in de Waterwet nieuwe normen voor de primaire waterkeringen vastgelegd. In 2050 moeten alle primaire keringen 
hieraan voldoen. In 2017 en 2018 heeft HDSR daarvoor een beoordeling uitgevoerd. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport heeft met 
deze beoordelingen ingestemd. De opgave van het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk bedraagt 53,7 km (incl. 3,7 km van RWS). In 2018 
is conform planning gestart met de verkenningsfase van het derde deelproject (Culemborgse veer – Beatrixsluis).

Vanaf 2021 start het eerste deelproject (Salmsteke) met de daadwerkelijke uitvoering. In 2028 is volgens de planning het hele project Sterke 
Lekdijk gereed.

De uitvoering van het Groot onderhoudsplan regionale waterkeringen verloopt deels volgens planning en deels niet. HDSR neemt de verant-
woordelijkheid voor waterveiligheid serieus en streeft ernaar dat de regionale waterkeringen zo snel als mogelijk voldoen aan de provinciale 
veiligheidsnormen. Voor de projecten waarvan we de planning niet gaan halen, gaan we op korte termijn uitstel aan GS vragen. Deze projec-
ten voldoen niet volledig aan de provinciale waterveiligheidsnorm. Het veiligheidstekort acht HDSR dermate gering dat één of enkele jaren 
uitstel van de verbetering niet tot ontoelaatbare risico’s leidt. De vertraging in de uitvoering van deze projecten heeft o.a. te maken met de 
afstemming met de wegbeheerder en het benutten van meekoppelkansen. Binnenkort ontvangt GS ook de gedetailleerde, jaarlijkse voort-
gangsrapportage regionale waterkeringen van HDSR. In deze rapportage kunt u meer achtergrondinformatie vinden. Zie ook actueel 2019.

De crisisbestrijdingsplannen zijn actueel. Het calamiteitenplan van HDSR is in 2015 opgesteld en heeft een looptijd t/m 2018. Deze wordt in 
2019 geactualiseerd, het betreft kleine aanpassingen voor met name meer flexibiliteit voor de crisisorganisatie. 

De aanhoudende droogte van 2018 heeft tot schade aan 3 km van de regionale keringen geleid (schade aan grasmat, scheuren). Om dit te 
herstellen is een herstelplan vastgesteld. De laatste werkzaamheden zijn begin 2019 uitgevoerd.

In 2018 is de legger van de primaire waterkeringen geactualiseerd. In deze legger is een zogenaamde ‘profiel van vrije ruimte’ opgenomen. 
Het doel van dit profiel van vrije ruimte is om bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening te houden met de komende dijkversterkingsronde.

De verkenningsfase van het vierde deelproject van het project Sterke Lekdijk wordt opgestart: Salmsteke – Schoonhoven. Dat geldt ook voor 
het versterken van de voormalige C-kering en de Waaiersluis.
HDSR is gestart met de tweede toetsronde van de regionale keringen. Later dit jaar worden in dit kader de maatgevende hoogwaterstanden 
ter vaststelling aan GS aangeboden.

Waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
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2. Waterkwantiteit (niet te nat, niet te droog) Toelichting Status

Watersysteem voldoet aan de normen voor 
wateroverlast

Peilbesluiten zijn actueel

Voortgang uitvoering watermaatregelen 
Natura-2000/PAS/ Agrarisch natuurbeheer

Zoetwater maatregelen worden uitgevoerd 
conform bestuurlijke overeenkomsten

In 2018 is gewerkt aan de uitvoering om de wateropgave wateroverlast op te lossen, onder andere door uitvoeren van fysieke maatregelen, 
het aanbieden ‘blauwe diensten’, het stimuleren van gebiedspartners met de impulsregeling Klimaatadaptatie in de Stad en het ‘slimmer 
sturen’ met het bestaande watersysteem. De aanpak ligt op schema en is succesvol. De wateropgave wateroverlast voldoet in de meeste 
gebieden aan de normen. Op een aantal locaties worden nog maatregelen uitgevoerd en het resterende deel van de opgave wordt aangepakt 
binnen watergebiedsplannen. In 2018 is de eerste blauwe dienst waterberging (pilot) afgesloten, waarbij een agrariër voor waterberging op 
zijn perceel zorgt ten tijde van wateroverlast. 

Het watersysteem is straks geheel op orde. Het waterschap blijft er alert op dat het watersysteem aan de normen voor wateroverlast blijft 
voldoen, ook bij verdere klimaatverandering. Het tegengaan van bodemdaling is hierbij een extra uitdaging. Dit zal een blijvende inspanning 
vragen van het waterschap en alle gebiedspartners.

Met enkele gemeenten is in 2018 ook onderzoek gedaan naar de effecten van extreme neerslagsituaties (ruim voorbij de provinciale norm 
wateroverlast) op de kwetsbare delen van het gebied. De resultaten zijn onder andere input voor de klimaatstresstesten en de daaropvolgen-
de risicodialogen.

Op dit moment is er voor 97% van het beheergebied binnen de provincie Utrecht, waar peilbesluiten moeten worden genomen, een actueel 
peilbesluit. Voor de overige 3 % van het gebied loopt een proces voor de herziening van het peilbesluit. Naar verwachting is het Utrechtse 
deel van het beheergebied in 2020 weer 100% actueel.

Binnen de Nature-2000 gebieden Kolland en Overlangbroek is de waterbeheersing aangepast en afgestemd op het behoud en herstel van de 
gewenste natuurdoeltypen. De Natura-2000 gebieden zijn hydrologisch geïsoleerd en de waterbeheersing binnen deze gebieden kan optimaal 
worden afgestemd op de bescherming en ontwikkeling van de essen-iepenbossen. 
Voor het Natura-2000 gebied Oud-Kolland wordt momenteel gewerkt aan de planvorming. De uitvoeringmaatregelen zijn in 2020 voorzien.

De Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) zorgt voor extra aanvoer van zoetwater naar West Nederland in zeer droge periodes. Gedurende 
de zomer van 2018 heeft zich een dergelijke situatie voorgedaan waardoor de KWA daadwerkelijk in werking gesteld diende te worden. 
Monitoring bevestigde de noodzaak om de capaciteit uit te breiden. In 2018 startte de planuitwerkingsfase voor de diverse maatregelen om 
de capaciteit te vergroten. Aanvang van de realisatiefase is in de tweede helft van 2019. Het project is medio 2023 afgerond.

Waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
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2. Waterkwantiteit (niet te nat, niet te droog) Toelichting Status

Veenweide/bodemdaling

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld beleid in 
2018

Gesignaleerde knelpunten in 2018

Actueel 2019

In 2017 is de Positionpaper ‘Vertragen bodemdaling, elke centimeter telt’ vastgesteld. Om het watersysteem beheersbaar te houden, negatieve 
gevolgen op de waterkwaliteit te voorkomen en stijgende waterbeheerkosten te temperen heeft het waterschap de ambitie om vóór 2050 het 
huidige tempo van bodemdaling met tenminste 25% te verminderen. Het waterschap wil andere overheden, boeren, bewoners en samenwer-
kingsorganisaties uitnodigen en aansporen om de problematiek rondom bodemdaling NU en SAMEN op te pakken. In dit kader faciliteert het 
waterschap pilots, bijvoorbeeld de bedrijvenproef in Spengen “Sturen Met Grondwater” en het project Toekomstbestendige Polder Lange Weide 
waaraan in december 2017 POP3 subsidie is toegekend. Het project ‘Sturen met Grondwater’ was in 2018 winnaar van de Waterinnovatieprijs. 
Ook werkt het waterschap aan nieuw beleid rondom peilbeheer in het veenweidegebied, het vereenvoudigen van regels in de Keur voor de 
aanleg van onderwaterdrainage. De stimuleringsregeling ‘regionaal partnerschap water en bodem’ gaat in 2019 het tweede jaar in dat subsidie 
voor maatregelen tegen bodemdaling wordt verstrekt.
 
In 2018 heeft HDSR samen met 2 collectieven 3,2 miljoen aan klimaatgelden gekregen voor het project ‘klimaatslim boeren op veen’. Aanvul-
lend hierop wordt samen met provincies Utrecht en Zuid-Holland gekeken om aanvullende middelen uit POP3 vrij te krijgen zodat aanvullend 800 
ha bodem remmende maatregelen kunnen worden gerealiseerd en (financieel) bijgedragen kan worden aan het nationaal onderzoek broeikasga-
semissies. Concreet is er begin 2019 een POP3 aanvraag voor klimaatslim boeren in de polder Portengen en Kortrijk bij de provincie Utrecht 
ingediend. Daarnaast zijn HDSR en de provincie Utrecht 2 van de 8 partijen van de Regiodeal Groene Hart hebben ingediend.

In 2018 zijn de peilbesluiten Lange Weide en De Tol vastgesteld.

n.v.t.

Het tegengaan van bodemdaling, het voorkomen van wateroverlast en gezond water zijn opgaven die in samenhang moeten worden bekeken. 
Zo kan het voorkomen dat het streven om de grondwaterstanden te verhogen om bodemdaling tegen te gaan overlast in sommige situatie kan 
opleveren. De dialoog hierover zal steeds meer in het teken staan van afspraken met elkaar maken hierover i.p.v. van ‘maatregelen treffen om 
aan de normen’ te voldoen.   

Op dit moment wordt de beleidsnota Peilbeheer herzien. Volgens planning gaat deze nota in het voorjaar 2019 de inspraak in. De klankbord-
groep, bestaande uit maatschappelijke organisaties en overheden zal voor de zomer een advies uitbrengen. 

Waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
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3. Waterkwaliteit (schoon water) Toelichting Status

Maatregelen KRW stroomgebiedsbeheer-plan zijn 
uitgevoerd

Alle zwemwaterlocaties voldoen aan de EU-classifi-
caties uitstekend / goed / aanvaardbaar

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld beleid in 
2018

Gesignaleerde knelpunten in 2018

Actueel 2019

We zijn op koers met het uitvoeren van de 10 KRW-maatregelen. Aandachtspunt binnen de maatregel ‘afwegen natuurvriendelijk peilbeheer’ is 
dat de geldigheidsduur van enkele peilbesluiten is verlengd tot na de planperiode. Voor alle peilbesluiten die het waterschap neemt doet het 
waterschap de afweging of natuurvriendelijk peilbeheer haalbaar is. 

Vanaf 2018 is het programma Gezond water uitgebreid (‘tandje erbij’) met Gezond water in de stad, de aanpak Nieuwe Stoffen en de 
Stimuleringsregeling Regionaal Partnerschap.

In het beheersgebied van HDSR zijn er 7 officiële zwemwateren. Op basis van de waterkwaliteit van de laatste vier jaar (2015 t/m 2018) vallen 
4 locaties onder de kwaliteitsklasse uitstekend, 2 locaties onder de kwaliteitsklasse goed en 1 locatie heeft kwaliteitsklasse geen oordeel. Deze 
locatie betreft zwemplas de Voorveldse Polder in Utrecht welke in 2017 kwaliteitsklasse slecht scoorde. In 2017 is er door de gemeente 
Utrecht een fysieke maatregel getroffen door aan de plas een toiletunit voor zwemmers te plaatsen. Deze beheersmaatregel kan van invloed 
zijn op de klasseindeling en vanaf 2018 is begonnen met een nieuwe meetreeks en kan er voor deze locatie nog geen klasse oordeel 
vastgesteld worden.

De in 2018 gestarte aanpak Nieuwe Stoffen heeft (begin 2019) geresulteerd in een bestuursbesluit voor het realiseren van een aanvullende 
zuivering voor microverontreinigingen op de RWZI Houten.

n.v.t.

De werkzaamheden om te komen tot een nieuwe programma voor de 3e KRW programma zijn in volle gang. Hiervoor ligt in 2019 de focus op 
het opstellen en doorrekenen van de maatregelpakketten, het doorlopen van het gebiedsproces en het bepalen van de koers voor waterkwaliteit 
door het Algemeen Bestuur. 

Op het gebied van Nieuwe Stoffen wordt in 2019 gestart met de realisatie van de aanvullende zuivering voor microverontreinigingen op RWZI 
Houten en activiteiten rondom de Plastic Walvis in de Catharaijnesingel nabij het Vredenburg in Utrecht. 

In drie Utrechtse steden (Houten, Utrecht en Zeist) zijn vrijwilligers begonnen met het meten van de waterkwaliteit (citizen science). Daarnaast 
staan ook dit jaar de subsidieregelingen open waarmee we derden aansporen om een steentje bij te dragen aan waterkwaliteit (Impulsregeling, 
Regionaal partnerschap en de Blauwe bewonersinitiatieven).

Waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
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4. Gezuiverd afvalwater / overig Toelichting Status

Knelpunten ‘nieuwe stoffen’ zijn in beeld

Van alle rioolwaterzuiverings-installaties voldoet 
het effluent aan de lozingsnormen

Duurzaamheidsprincipe wordt toegepast bij 
afvalwater

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld beleid 
in 2018

Gesignaleerde knelpunten 2018

Actueel 2019

Binnen de samenwerkingsagenda Provincie Utrecht en in het gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen vindt afstemming plaats over knelpunten 
met nieuwe stoffen. Daarnaast levert HDSR een bijdrage aan/is aangesloten bij de projecten en studies van UvW, Stowa en VvZB die invulling 
geven aan de ontwikkeling van dit beleidsveld. 
In navolging van de hotspotanalyse medicijnresten is in 2018 gewerkt aan een value case ‘Aanvullende zuivering voor microverontreinigingen op 
RWZI Houten’ binnen een Community of Practice met daarin 12 waterschappen. Dit heeft geleid tot een bestuursbesluit voor het realiseren van 
een aanvullende zuivering voor microverontreinigingen op deze RWZI.

Op de RWZI Utrecht na voldoet het effluent op alle RWZI’s. Voor de RWZI Utrecht hebben we voor de periode van omschakeling naar de nieuwe 
RWZI een gedoogbeschikking ontvangen en daar voldoet de RWZI aan.

HDSR heeft een Duurzaamheidsagenda met een vastgestelde visie en programma met daarin speerpunten: (besparen en opwekken van) energie, 
CO2-reductie, terugwinnen van grondstoffen en werken volgens de Aanpak Duurzaam GWW.

Bestuursbesluit voor het realiseren van een aanvullende zuivering (nazuivering) van microverontreiniging op de RWZI Houten, realisatie vindt plaats 
in 2019/2020. 
Bestuursbesluit voor het realiseren van zonnepanelen op daken van de RWZI’s en onderzoekskrediet voor value cases voor zon- en windenergie.

n.v.t.

De nieuwe RWZI Utrecht is in gebruik genomen, hier wordt het innovatieve en duurzame Nerada systeem toegepast. De officiële opening is 
ergens tussen eind september en begin oktober. Deze Nerada-installatie heeft de Global Water Award 2019 gewonnen in de categorie ‘Wastewa-
ter Project of the Year’. 

In 2019/2020 vindt de realisatie van de nazuivering op de RWZ Houten plaats. 

Ook de uitbreiding van RWZI Leidsche Rijn en het transportsysteem vanaf RWZI Maarsenbroek en RWZI Maarsen (AGV) wordt in 2019 in gebruik 
genomen. In 2019 bouwen we een fijnzeef installatie op de RWZI Leidsche Rijn voor het afvangen van cellulose. 

Waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
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5. Ruimtelijke adaptatie/ klimaat/ overige Toelichting Status

Gevolgen klimaatverandering zijn in beeld

Stedelijke Water / Ruimtelijke Adaptatie

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld beleid 
in 2018

De gevolgen van klimaatverandering voor de regio Utrecht Zuid-West zijn voor het eerst integraal in beeld gebracht. 14 Gemeenten in Utrecht 
Zuid-West hebben, mede op initiatief van het waterschap, in 2018 klimaatstresstesten uitgevoerd, om de gevolgen van klimaatverandering in 
beeld te krijgen. Het gaat daarbij om wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. De resultaten van de klimaatstresstesten zijn bij elke 
gemeente via workshops besproken. De klimaatstresstesten worden gecommuniceerd via gemeenten zelf, provincie Utrecht en waterschap. 

Samenwerken met andere overheden en stakeholders aan klimaatadaptatie in stedelijk gebied is essentieel. Tijdens de Klimaattop in novem-
ber 2018 bij het KNMI is de samenwerking bestendigd: Vanaf 2019 werken we met 14 gemeenten, de provincie en VRU samen aan het 
Bestuursakkoord Klimaatadaptatie en Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.
Het waterschap stimuleert andere overheden en bewoners op het gebied van klimaatadaptatie, o.a. in het samenwerkingsverband Coalitie 
Ruimtelijke Adaptatie/Winnet (14 gemeenten, provincie en de VRU). Door kennis te delen, financiële prikkels te geven, actief te participeren in 
planprocessen en een gezamenlijke aanvraag te doen naar subsidies (EU en Rijkssteun).
Daarnaast stimuleert het waterschap gemeenten en bewoners om klimaatbestendig te handelen: Voor gemeenten hebben we de Impulsrege-
ling Klimaatadaptatie in de Stad en voor bewoners de subsidieregeling Blauwe Bewoners Initiatieven. Voor de impulsregeling is het animo 
groot en het budget is elk jaar overtekend. Voor de Blauwe Bewoners initiatieven is het budget in 2018 voor ca. 80% benut.
In 2018 hebben alle gemeenten en waterschappen in de provincie Utrecht en RWS midden Holland en de provincie Utrecht een intentieverkla-
ring Gevolgenbeperking overstromingen getekend, op initiatief van de VRU. Als eerste uitwerking is eind 2018 een concept PvA opgesteld 
door HDSR, provincie en VRU.

Begin 2018 heeft HDSR samen met VNG een bestuurlijk congres over het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie georganiseerd. Op dit congres is 
een intentieverklaring Meerlaagsveiligheid getekend door alle gemeenten in de provincie Utrecht, de provincie Utrecht, alle waterschappen en 
de VRU. 

Waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
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5. Ruimtelijke adaptatie/ klimaat/ overige Toelichting Status

Gesignaleerde knelpunten in 2018

Actueel 2019

In het bestuursakkoord Klimaatadaptatie is afgesproken om te investeren in een versnelde aanpak van klimaatadaptatie. Het is urgent om 
daar direct mee aan de slag te gaan, vanwege de grote bouw-ontwikkelopgaven én het economische klimaat. Daarom is in de Nationale 
Woonagenda opgenomen dat nieuw te bouwen woningen klimaatbestendig moeten zijn. 

De gemeenten gaan de komende jaren verder aan de slag met het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie in de vorm van risico-dialogen, borging 
in beleid en campagnes. In 2019 willen we samen een Regionale Adaptatie Strategie opstellen. Enkele gemeenten krijgen in 2019 rijkssteun 
vanuit het Deltaprogramma voor eigen projecten. Dit mede doordat het waterschap een trekkende rol had bij de aanvraag hiervan en deze 
aanvraag gezamenlijk is ingediend vanuit de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie. Daarnaast krijgt de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie Rijkssteun vanuit 
het Deltaprogramma om de samenwerking in de regio te versnellen en pilot projecten uit te voeren.

Waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
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Waterschap: Vallei en Veluwe

Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht (AGV)

Waterschap
Rivierenland 

(WSRL)

Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden 

(HDSR)

Waterschap Vallei en Veluwe 
(WSVV)
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1. Waterveiligheid Toelichting Status

Primaire waterkeringen voldoen aan wettelijke 
veiligheidsnormen

Regionale waterkeringen voldoen aan provinciale 
veiligheidsnormen

De calamiteitenplannen
 

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld in 
2018

Gesignaleerde knelpunten in 2018

Actueel 2019

Als gevolg van de extreme droogte in 2018 zijn nadere analyses nodig en daardoor heeft de planning van de toetsing enige vertraging 
opgelopen. Hierbij wordt nog opgemerkt dat dit alleen speelt bij de waterkeringen die zijn gelegen in het Gelderse deel van het waterschap 
WSVV.  
Voor de Grebbedijk Deltadijk moet er een Bestuursbesluit worden genomen over de uitvoering. In overleg met het gebied en de gebiedspart-
ners zijn er nog 3 alternatieven voor de aanpak van de Grebbedijk in beeld. Deze keuze van een voorkeursalternatief is in 2020. 
Actuele en adequate overstromingsinformatie is de basis voor de benadering van meerlaagsveiligheid. WSVV heeft de uitvoering van beheer 
van overstromingsscenario’s overgenomen van de provincie. Het waterschap stelt nu nieuwe scenario’s op met de nieuwe normen en 
uitgangspunten. Deze zijn in 2020 gereed en vormen daarmee de basis voor toekomstige adviezen en besluiten over meerlaagsveiligheid.
Voor de Westdijk is besloten dat het verwijderen en afvoeren van de toegepaste thermisch gereinigde grond de beste oplossing is. Met 
behulp van het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) en belanghebbenden werken wij de aanpak komende periode verder uit in tijd en 
geld. 
WSVV voert volgens schema de projecten uit het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) uit aan de Eem- en zuidelijke randmeerdijken 
op het Utrechts gebied.

Het projectplan is voor de Maatpolderkade is afgerond. Wel bleek vervolgens meer tijd nodig dan verwacht voor de grondverwerving.  Dit 
past dit binnen de afspraken met de provincie Utrecht. Inmiddels (vanaf voorjaar 2019) is het project volop in de uitvoering.

De calamiteitenplannen bij WSVV zijn actueel. 

Besluit van november 2018 van het Algemeen Bestuur om aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor dijkverbetering van de 
Maatpolderkade. 

Bijzonder aandachtspunt is de problematiek van de thermisch gereinigde grond die bij de Westdijk is gebruikt voor de dijkversterking.

Zie ook hierboven. Bepalen van een voorkeursalternatief voor Grebbedijk Deltadijk en uitvoering van de dijkverbetering Maatpolderkade. 
Aanpak verwijderen thermisch verontreinigde grond Westdijk. In februari 2019 heeft het Algemeen Bestuur hiervoor een voorbereidingskrediet 
vastgesteld.

Waterschap: Vallei en Veluwe
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2. Waterkwantiteit (niet te nat, niet te droog) Toelichting Status

Watersysteem voldoet aan de normen voor 
wateroverlast

Peilbesluiten zijn actueel

Voortgang uitvoering watermaatregelen 
Natura-2000/PAS/ Agrarisch natuurbeheer

Zoetwater maatregelen worden uitgevoerd 
conform bestuurlijke overeenkomsten

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld beleid 
in 2018

Gesignaleerde knelpunten in 2018

Actueel 2019

Activiteiten liggen op Gelders grondgebied. In Utrecht ligt voor wateroverlast geen restopgave uit vorige toetsing. Met de Utrechtse gemeenten 
wordt de klimaatopgave via klimaatstresstesten nader uitgewerkt. Zie ook Actueel 2019 en bij onderdeel 5 onder Ruimtelijke Adaptatie / 
Klimaat. 

Alle peilbesluiten die liggen binnen het beheergebied van de Provincie Utrecht zijn actueel.

WSVV heeft hiervoor het Uitvoeringsprogramma voor water gerelateerde opgaven van N2000 en PAS 2016 – 2021 als basis. Het Beheerplan 
N2000 Bennekomse Meent en de Hellen (gebied Binnenveld) is vastgesteld. De provincie Utrecht werkt nu aan een inrichtingsplan. Waterschap 
en provincie hebben in goed overleg een oplossing gevonden voor de compensatie van waterberging binnen het gebied. Het agrarisch natuurbe-
heer wordt goed opgepakt! Met name in het gebied Eemland-Arkemheen zijn veel enthousiaste agrariërs hier mee bezig.

WSVV werkt conform de planning aan de zoetwateropgave van het Uitvoeringsprogramma 2016 -2021 droogte. Hiervoor is een kader uitvoer 
ZON-maatregelen vastgesteld.

Voor de Utrechtse heuvelrug wordt gewerkt aan een samenwerking rondom grondwater, klimaat en droogtebestrijding. Ook met het Utrechts 
particulier grondbezit worden gesprekken gevoerd rondom dit thema om kansen te verkennen. De ambities zijn goed, maar er is op dit moment 
nog geen zicht op concrete maatregelen.

Besluitvorming voor ZON-projecten loopt via het bestuurlijk overleg ‘Zoetwateroverleg Oost-Nederland’.

Het knelpunt voor de aanpak van de compensatie van waterberging en Natura-2000 bij Binnenveld is door betrokken partijen heel constructief 
benaderd en heeft uiteindelijk tot een prima oplossing geleid. 
De extreme droogte heeft in Utrecht niet geleid tot onherstelbare schade. Wel is de kwetsbaarheid van het watersysteem duidelijker geworden 
en daarmee de noodzaak om met de verschillende stakeholders te zoeken naar toekomstbestendige oplossingen. Provincies en waterschappen 
leggen de focus op samenwerking rondom droogtebestrijding.

WSVV is de volgende toetsing voor wateroverlast aan het voorbereiden. Hierbij zet WSVV  in op een roulerende, gebiedsgerichte werkwijze. 

Waterschap: Vallei en Veluwe

38



Bijlagerapport 8

3. Waterkwaliteit (schoon water) Toelichting Status

Maatregelen KRW stroomgebiedsbeheerplan zijn 
uitgevoerd

Alle zwemwaterlocaties voldoen aan de EU-classi-
ficaties uitstekend / goed / aanvaardbaar

Relevante bestuursbesluiten / 
vastgesteld beleid in 2018

Gesignaleerde knelpunten in 2018

Actueel 2019

Projectvoorbereiding loopt conform planning. De POP-subsidie voor de weteringen Eemland is aangevraagd. Met Rijkswaterstaat en de 
provincie zoeken we naar meekoppelkansen rondom de herinrichting knooppunt Hoevelaken. We hebben via de ecologische sleutelfactoren 
ons doelbereik en handelingsperspectief voor de volgende planperiode in beeld gebracht.

De twee zwemwateren gelegen in de provincie Utrecht van het beheersgebied Vallei en Veluwe zijn als uitstekend beoordeeld (Henschoter-
meer-Noord en Henschotermeer Zuid).

WSVV heeft een visie opgesteld waarin wordt aangegeven welke ambities we hebben voor de ‘doelen overig water’. De ‘Streefbeelden overige 
wateren’ zetten wij online. Besluitvorming hierover vond plaats in augustus 2018 door het Dagelijks Bestuur.

n.v.t.

Met de provincies Utrecht en Gelderland zijn we in gesprek over de invulling van het lopende KRW-gebiedsproces. De concept-maatregelenta-
bel is gereed en de terrein beherende organisaties zijn geïnformeerd. We zijn nog met de provincies aan het onderzoeken hoe we andere 
belanghebbende partijen zo goed mogelijk kunnen betrekken in dit proces.

Waterschap: Vallei en Veluwe
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4. Gezuiverd afvalwater /overig Toelichting Status

Knelpunten ‘nieuwe stoffen’ zijn in beeld

Van alle rioolwaterzuiverings-installaties voldoet 
het effluent aan de lozingsnormen

Duurzaamheidsprincipe wordt toegepast bij 
afvalwater

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld beleid 
in 2018

Het communicatieplan richting de burgers ten aanzien van het lozen van nieuwe stoffen in de waterketen is uitgevoerd en afgerond. Wij 
stimuleren bronaanpak met betrekking tot nieuwe stoffen bij burgers, zorginstellingen en overige betrokkenen. In een ‘knelpunten kaart’ 
hebben wij inzichtelijk waar de knelpunten in ons gebied liggen met betrekking tot nieuwe stoffen.

Wij hebben nu een maatregelenplan gereed mede gebaseerd op basis van de uitkomsten van de pilots en nader onderzoek. Dit conform het 
goedgekeurde plan van aanpak medicijnrestenverwijdering. 

Alle rioolwaterzuiveringsinstallaties voldoen aan de gestelde normen. Vervangingen worden gedaan op grond van assetmanagementplan.

Wij hebben in ons gebied de 1e grondstoffenfabriek gerealiseerd in Amersfoort waarbij afvalwater maximaal wordt ingezet voor productie van 
schoon water, grondstoffen en energie. Zie ook actueel 2019.

Wij hebben een voor WSVV gebiedsdekkende kaart met daarin de potentie voor riothermie van rioolgemalen en rioolzuiveringsinstallaties. 
(riothermie = energie uit afvalwater > circa 30% van de energie die binnenkomt vertrekt weer via de gootsteen. Met riothermie wordt deze 
warmte weer benut en omgezet als bijdrage aan duurzaam verwarmen).  

Samenwerking WOW! Binnen WOW! gaan we grondstoffen uit het rioolwater halen en weer van waarde maken! Met onze Europese partners 
testen we de toepassingen van cellulose, PHA bio plastics en lipiden uit rioolwater als biologisch alternatief voor fossiele grondstoffen. Het 
waterschap is projectleider van WOW! en gaat daarnaast een testinstallatie realiseren op de waterzuivering in Ede. De testinstallatie is 
bedoeld om cellulose te winnen. Cellulose wordt gewonnen uit resten van toiletpapier dat in het rioolwater terecht komt.

Voor nieuwe sanitatie ten behoeve van de duurzame waterketen is het haalbaarheidsonderzoek Nijkerk afgerond. Realisatie van nieuwe 
sanitatie is echter nog afhankelijk van medewerking van private partners.  

WSVV maakt jaarlijks een overzicht van prestaties in relatie tot afspraken en ambities op het vlak van duurzaamheid.

WSVV heeft een Samenwerkingsovereenkomst interreg project Noord-west Europa WOW! (Wider business Opportunities for raw materials 
from Waste water) in 2018 vastgesteld met verschillende partners.

Waterschap: Vallei en Veluwe
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4. Gezuiverd afvalwater /overig Toelichting Status

Gesignaleerde knelpunten in 2018

Actueel 2019

n.v.t.

Grondstoffenfabriek Amersfoort is operationeel.

Waterschap: Vallei en Veluwe
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5. Ruimtelijke adaptatie/ klimaat/ overige Toelichting Status

Gevolgen klimaatverandering zijn in beeld

Stedelijke Water / Ruimtelijke Adaptatie

Relevante bestuursbesluiten/vastgelegd 2018

Gesignaleerde knelpunten 2018

Actueel 2019

Voor het gehele gebied is de stresstest voor wateroverlast, droogte en hitte uitgevoerd. De zogenoemde ‘klimaateffectatlas’ is in te 
kijken op de site www.klimaatvalleienveluwe.nl . De nieuwe site heeft voor bewoners en professionals een aantal informatieve filmpjes van 
het weer in 2018 en van goede voorbeeldprojecten. 

Een van de afspraken uit het Manifest Ruimtelijke Adaptatie 2017 is het monitoren van de voortgang van de klimaatadaptatie: de 
klimaatscan. De klimaatscan is uitgevoerd in het najaar van 2018 en geeft inzicht hoe het onderwerp in elke organisatie leeft. De scan 
geeft handvatten om klimaatagenda op de agenda te houden of in sommige gevallen te krijgen. 

De resultaten van de gebiedsdekkende stresstest zijn gepresenteerd op de klimaattop 1 juni 2018. Het vervolg hiervan is het oprichten 
en starten van een gezamenlijk aanjaagteam om klimaatmaatregelen te stimuleren en verder te brengen. 

Zie ook project Nijkerk met betrekking tot de nieuwe sanitatie (onder 4 Afvalwater).

We hebben in 2018 voortgang gemaakt in het beheer van het stedelijk water, met name in de samenwerking met onze partners. Het 
baggerwerk in stedelijk water voeren we grotendeels uit in samenwerking met de gemeenten. Wij maken goede afspraken over geza-
menlijk onderhoud van het stedelijk water en het daarvoor opstellen van gezamenlijke bestekken. Gezamenlijke aanbesteding van 
watergangen en bermen in de gemeente Amersfoort bijvoorbeeld.

Ook in Amersfoort gaan we door met vergroenen van schoolpleinen en buitenruimten, zoals  ook het Stationsplein. De Steenbreekacties 
lopen ook door.

Geen.

 n.v.t.

De projecten ‘vergroenen stad’ en Steenbreekacties gaan in 2019 in uitvoering. 

Waterschap: Vallei en Veluwe
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Waterschap: Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 

Waterschap
Rivierenland 

(WSRL)

Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden 

(HDSR)

Waterschap Vallei en Veluwe 
(WSVV)

Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht (AGV)
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1. Waterveiligheid Toelichting Status

Primaire waterkeringen voldoen aan wettelijke 
veiligheidsnormen

Regionale waterkeringen voldoen aan provinciale 
veiligheidsnormen

Calamiteitenplannen zijn actueel

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld in 2018

Sinds januari 2017 zijn de nieuwe normen van kracht voor de primaire waterkeringen. 
Het daarvoor opgestelde Wettelijk Beoordeling Instrumentarium (WBI) is in gebruik. Voor 1 januari 2023 moet er een technische toetsrappor-
tage aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden opgeleverd. AGV heeft een relatief kleine opgave in de provincie Noord-Hol-
land (geen Utrechtse opgave). In het afgelopen jaar hebben andere waterschappen ervaring opgedaan met het WBI. 
In 2018 zal aan de hand van de eerste toetsingservaringen worden geïnventariseerd welke gegevens voor de beoordeling nog moeten 
worden ingewonnen.

Het onderzoek naar de gedimensioneerde (evident veilige) keringen van AGV is afgerond. De resultaten worden voorgelegd aan de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT). Het ILT is akkoord met de methodiek waarmee AGV zijn evident veilige delen van de primaire keringen 
inzichtelijk maakt. Dit houdt in dat gestart wordt met de beoordeling van 3 km van de 25 km. Wanneer deze 3 km als voldoende wordt 
beoordeeld is de technisch beoordeling van de overige 22 km niet nodig. 

De volgende toetsronde voor de regionale keringen dient in 2024 te zijn afgerond, waarbij ook de Niet-Waterkerende Objecten zijn geïnventa-
riseerd. In 2017 is een inventarisatie van benodigde gegevens gestart. Deze activiteiten zijn in 2018 voortgezet. 
Op basis van het Handboek “Hoe toetst AGV” is het beoordelingsspoor “stabiliteit voorland” nagenoeg afgerond. Van de regionale keringen 
heeft 578 km het oordeel voldoende gekregen en van de laatste 13 km is de beoordeling nagenoeg gereed.
Jaarlijks rapporteren de waterschappen in een afzonderlijke voortgangsrapportage gedetailleerd aan GS over de voortgang van de regionale 
keringen.(zie Waterrapportage 2018 – 2019 onder Regionale Waterkeringen voor gebied provincie Utrecht).

In 2018 is een start gemaakt met het versterken van de beleidsmatige kaders voor de verdere professionalisering van de crisisorganisatie. 
Ook zijn er meerdere opleidingen, oefeningen en trainingen gehouden om de samenwerking in de crisisorganisatie te verbeteren, zowel intern 
als met externe partijen.

Het bestrijdingsplan voor hoogwater op de boezem volgt op het nieuwe Boezemplan. Door de extra inzet voor de bestrijding van de effecten 
van de droogte is het nieuwe Boezemplan uitgesteld. Als gevolg hiervan is ook de actualisatie van dit bestrijdingsplan uitgesteld tot 2019. 
Waar mogelijk worden de ervaringen met de droogteperiode 2018 meegenomen in het Boezemplan. 

Het bestuur heeft in 2018 een krediet toegekend  voor de implementatie van de Omgevingswet.

Waterschap: Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 
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1. Waterveiligheid Toelichting Status

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld in 2018

Actueel 2019

n.v.t. 

Actualisatie Calamiteitenplan

Waterschap: Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 
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2. Waterkwantiteit (niet te nat, niet te droog) Toelichting Status

Watersysteem voldoet aan de normen voor 
wateroverlast

Peilbesluiten zijn actueel
+ Bodemdaling ontwikkelingen 
v.a. 2018 – 2019 etc.

Zoetwater maatregelen worden uitgevoerd conform 
bestuurlijke overeenkomsten

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld beleid in 
2018

Het watersysteem voldoet aan de normen voor wateroverlast. Op basis van de nieuwe klimaatscenario’s  wordt  integraal naar het gebied 
gekeken en werken we samen met partners aan oplossingen voor klimaatvraagstukken. Hiervoor is in 2017 gestart met het opstellen van het 
programma klimaatadaptatie. Zie ook overige onderwerpen bij punt 5 t.a.v. klimaatontwikkelingen.

Het percentage actuele peilbesluiten is voor het Utrechtse deel van AGV in 2018 uitgekomen op 90% (norm Waterbeheerplan AGV is 90%). 
De 10 jaarstermijn voor peilbesluiten is door de provincies losgelaten. 
Het AB heeft begin 2019 de strategie bodemdaling (februari 2019) en de nieuwe nota peilbeheer (maart 2019) vastgesteld. AGV wil bodem-
daling remmen door kennis te ontwikkelen, samen te werken met andere overheden en bewoners en gebruikers van het veenweidegebied te 
stimuleren om maatregelen te nemen om bodemdaling tegen te gaan. In de nota Peilbeheer is aangegeven welke rol het peilbeheer hierin 
krijgt. Alleen voor gebieden waarin onvoldoende maateregelen worden genomen om bodemdaling tegen te gaan, wordt vanaf 2030 in 
peilbesluiten de bodemdaling nog maar voor 75% gevolgd met het (oppervlaktewater)peil. 

AGV heeft dit jaar deelgenomen aan en trad op als co financier van een aantal pilots en onderzoeken die zich richten op oplossingen om 
bodemdaling te remmen, waaronder ook een breder ingestoken onderzoek naar perspectief in de polder. Via het Nationaal Kennisprogramma 
Bodemdaling, het Platform Slappe Bodem en het programma Aanpak Veenweiden Utrecht-West financiert AGV verder mee aan projecten rond 
natte teelten, duurzame landbouw en bewustwording. Ook participeert AGV in klimaatslimme landbouw en het IBP vitaal platteland. 

Voor het Utrechtse deel van het waterschap is er geen zoetwateropgave. Wel is er de zorg om dat ook zo te houden. AGV is daarvoor actief 
bezig met Slim Watermanagement en bepaalt per gebiedsplan de waterbeschikbaarheid. Vanaf 2019 wordt de focus verlegd van gebieds-
plannen naar gebieden met urgentie. Voor 2017 – 2018 waren er geen watermaatregelen geprogrammeerd.

In 2019 zijn samen met de provincies Noord-Holland, Utrecht, Rijkswaterstaat en waterschappen HDSR, Rijnland en Noorderkwartier onder-
zoeken opgestart en het netwerk opgebouwd in het kader van een Toekomstbestendig watersysteem in ARK-NZK-gebied’. In dit traject wordt 
in een breder gebied en verder in de tijd met de gezamenlijke waterbeheerders gekeken hoe de robuustheid van het gehele systeem vergroot 
kan worden. Door het systeem als één geheel te beschouwen, kan gezocht worden naar optimale investeringen om het systeem beter te 
laten functioneren. Dat vraagt om inzicht, om voorbij de eigen beheergrenzen te durven denken en beslissingen te durven nemen ten behoeve 
van het verbeteren van het gehele watersysteem.

Vastgesteld zijn het Partieel peilbesluit Broeckland en het Watergebiedsplan Groot Wilnis Vinkeveen.

Waterschap: Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 
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2. Waterkwantiteit (niet te nat, niet te droog) Toelichting Status

Gesignaleerde knelpunten in 2018

Actueel 2019

In de zomer 2018 is er sprake geweest van langdurige droogte en watertekort. Op diverse plaatsen in het beheergebied van AGV zijn er 
kleine en grotere maatregelen genomen. Aan de ene kant om de gebieden op peil te houden. Aan de andere kant om te zorgen dat kwetsba-
re natuurgebieden van zo goed mogelijk inlaatwater worden voorzien. Zo is er een noodkering bij de Westveense brug geplaatst om de 
Vinkeveense Plassen en Demmerik van goed water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal te voorzien. 
Verder is er een noodkering in de Muidertrekvaart geplaatst en zijn er noodpompen in Muiden opgesteld. Deze maatregelen zijn genomen om 
het Naardermeer, de Spiegelplas en de Ankeveense Plassen van goed water uit het IJmeer te voorzien. 

In 2018 is aan het licht gekomen in de hotspotanalyse Delta Programma Zoet Water dat er afhankelijk van keuzes in landelijke waterverdeling 
toch een zoetwateropgave kan ontstaan bij ARK. De droogte 2018 onderschrijft deze constatering.

Een permanente schoonwaterkering (= primair KRW-maatregel) om de Vinkeveense plassen en reservaat Demmerik zoet te houden is in 
voorbereiding. In 2018 is een tijdelijke maatregel genomen met hetzelfde doel en dat heeft goed gewerkt. 
Het proces van waterbeschikbaarheid wordt opgepakt voor de kwetsbare natuurgebieden gevoelig voor verdroging en slechte kwaliteit 
inlaatwater (urgentie). Dit past binnen het Deltaprogramma Zoet water en is anticiperend op de uitkomsten van de beleidstafel droogte. Het 
proces zal met gebiedsbeheerder en provincie opgepakt gaan worden.

Waterschap: Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 
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3. Waterkwaliteit (schoon water) Toelichting Status

Maatregelen KRW-stroomgebiedsbeheerplan zijn 
uitgevoerd

Alle zwemwaterlocaties voldoen aan de EU-classifi-
caties uitstekend / goed /

De planvorming voor de KRW-uitvoeringsmaatregelen voor de planperiode 2016-2021 loopt volgens schema. Inmiddels voldoet 27% van het 
aantal aangewezen KRW-waterlichamen aan de randvoorwaarden voor een goede ecologische toestand (norm 25%). Dit betreffen: Naarder-
meer, Terra Nova, Waterleidingplas, Loenderveen-Oost, Grote Maarsseveense Plas, Vinkeveense Plassen en Ouderkerkerplas .  Verder 
verwijzen wij naar de afzonderlijke KRW-rapportage 2018 die is opgesteld.

De monitoring van zwemwaterlocaties zijn conform planning verlopen. Voor 2019 (gebaseerd op meetgegevens 2015-2018) scoren de 
locaties in AGV gebied: 13 uitstekend, 7 goed, 1 aanvaardbaar, 5 slecht en 1 geen oordeel. In Utrecht zijn er geen ‘slechte’ locaties. 

Het streven is dat alle locaties minimaal goed of uitstekend scoren. Voor de provincie Utrecht zijn dat de Vinkeveense Plassen (uitstekend), 
Zwemlust (uitstekend), De Meent (goed), Maarsseveense Plassen (uitstekend en geen oordeel, door aanpassingen rondom het speeleiland is 
een nieuwe meetreeks gestart) en de Wilgenplas (uitstekend). 

Naast de officiële zwemwaterlocaties zijn dit jaar ook een aantal andere locaties bemonsterd waar in de praktijk veel wordt gezwommen.

Waterschap: Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 
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3. Waterkwaliteit (schoon water) Toelichting Status

Voortgang uitvoering watermaatregelen 
Natura-2000/PAS/ Agrarisch natuurbeheer

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld beleid 
in 2018

Gesignaleerde knelpunten in 2018

Actueel 2019

De uitvoering van blauwe diensten door agrariërs via de collectieven van agrariërs loopt goed en is nog uitgebreid, met name in 
Utrecht-Oost. Inmiddels doen in het beheergebied van het waterschap circa 188 agrariërs mee aan blauwe diensten die gericht zijn op 
verbetering van de waterkwaliteit. 
De blauwe diensten bestaan voornamelijk uit bemestingsvrije zones van twee meter breed sloten op diepte houden met de baggerspuit , 
sloten schoon maken met een ecologisch duurzame methode en het onderhouden van natuurvriendelijke oevers . 

In het hele AGV-gebied lopen verschillende praktijknetwerken van de agrarische collectieven om het waterbewustzijn en de interesse voor 
agrarisch waterbeheer te vergroten. Er lopen inmiddels zeven praktijknetwerken  in de Bovenkerkerpolder, Hoeker-Gastenpolder, Polder 
Waardassacker Baambrugge Westzijds, Ronde Hoep, Aetsveld West / Horn- en Kuijerpolder en Noorderpark.

Mei 2018 is een subsidieregeling bodem en water opengesteld en begin 2019 opnieuw met daarin geld van AGV én de provincie Utrecht. 
AGV ondersteunt aanvragen van agrariërs via de watermakelaars bij de collectieven.

Via het project (s)Ken je Sloot van AGV en de collectieven monitoren boeren met agrarisch natuurbeheer de sloten op een aantal parame-
ters zoals waterplanten, diepte en helderheid van de sloten. Aan de ene kant levert dit meer kennis van de eigen sloten en de relatie met 
het beheer ervan op voor de boeren, aan de andere kant levert het veel extra metingen op in het overig water wat op termijn, samen met 
de eigen metingen, inzicht oplevert in de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer op de waterkwaliteit.

Voor een aantal KRW-waterlichamen loopt een gebiedsanalyse waarbij de actuele toestand en de daarvoor bepalende factoren in beeld 
worden gebracht: Vaart en Vechtstreek, en Botshol.

In maart 2018 is gestart met de sanering van de C-locatie ’t Slijk. Dit betreft een waterplas/zijtak van de al eerder gesaneerde Vecht. 
Door de vondst van explosieven, grote hoeveelheden puin en chemisch afval is een gewijzigde aanpak voorgesteld. In het najaar van 
2018 is hiervoor € 2,2 miljoen extra beschikbaar gesteld door het AGV bestuur

Overige besluiten:
Subsidieregelingen agrarisch waterbeheer bodem & water Noord-Holland en Utrecht

n.v.t.

Waterschap: Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 
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4. Gezuiverd afvalwater /overig Toelichting Status

Knelpunten ‘nieuwe stoffen’ zijn in beeld

Van alle rioolwaterzuiverings-installaties voldoet 
het effluent aan de lozingsnormen

Duurzaamheidsprincipe wordt toegepast bij 
afvalwater

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld 
beleid in 2018

Gesignaleerde knelpunten in 2018

Actueel 2019

Op 24 mei 2018 is de Strategie Microverontreinigingen door het Algemeen bestuur vastgesteld. De strategie bevat een kader voor de 
aanpak van microverontreinigingen en geeft richting aan bedrijfsvoering, investeringen, samenwerking en onderzoek en innovatie. In deze 
strategie worden voor de verschillende microstoffen (microplastics, geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen) ambitieniveaus, 
een visie, en bijbehorende maatregelen beschreven. Met de strategie kan AGV het gesprek met andere partijen aangaan.

Binnen de Samenwerkingsagenda Water (provincie, waterschappen, Rijkswaterstaat) en in het gebiedsdossier voor drinkwaterwinningen 
vindt afstemming / samenwerking plaats over knelpunten met nieuwe stoffen.

Het effluent van alle zuiveringsinstallaties voldoet aan de lozingsnormen.

In de periode 2016-2018 is een groot aantal kleinere (besparings)projecten en grotere verduurzamingsprojecten gerealiseerd of nog in 
uitvoering. In totaal leveren deze een bijdrage op van 82.657 GJ, ruim 34% van de totale opgave om energieneutraal te worden.
De belangrijkste individuele bijdrage is geleverd door het plaatsen van zonnepanelen op de RWZI Horstermeer. 

Strategie Microverontreinigingen door Algemeen Bestuur AGV.

De voortgang van de AGV-doelstelling om 2020 energieneutraal te zijn blijft achter ten opzichte van de planning. Het programma is sterk 
afhankelijk van het realiseren van het windenergie project in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. Vanwege de weigering van de 
vergunning is de start dit project voorlopig uitgesteld. Dit knelpunt is op het gebied van de provincie Noord-Holland.

Waterschap: Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 
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5. Ruimtelijke adaptatie/ klimaat/ overige Toelichting Status

Gevolgen klimaatverandering zijn in beeld

Stedelijk Water / Ruimtelijke Adaptatie

Gesignaleerde knelpunten in 2018

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld in 
2018

Actueel 2019

In Commissievergadering van 24 mei 2018 heeft Algemeen bestuur het Programmaplan Klimaatadaptatie besproken. In het programmaplan 
zijn de ambities voor klimaatadaptatie van het AGV-bestuur en de gemeente Amsterdam vastgelegd en is uitgewerkt welke rollen AGV/Water-
net daarin wil pakken. Het gaat bijvoorbeeld over Rainproof, het Klimaatproof maken van eigen assets en bouwplannen van bijvoorbeeld 
gemeenten en de Regio Amsterdam. 

In de Citydeal Klimaatadaptatie werkt AGV samen met andere partijen aan innovatieve doorbraken in beleid en aanpak. In deze samenwerking 
is een methodiek ontwikkeld (waterrisicodiagram), om inzichtelijk te maken wat de impact is van verschillende extreme gebeurtenissen, 
variërend van een piekbui tot een dijkdoorbraak, op een ruimtelijk object.  De methodiek wordt in 2019 verder ontwikkeld en getoetst in 
praktijk situaties.

AGV heeft de Intentieverklaring Meerlaagsveiligheid Utrecht ondertekend. Op basis daarvan werken de overheden in Utrecht samen aan het 
beperken van de gevolgen van overstromingen door bewustwording en verankering in het beleid. Hiermee geven ze uitvoering aan dat 
onderdeel van het Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie.

n.v.t.

De eerste fase van de Herziening van de Keur van AGV is in 2017 voltooid. De nieuwe regels over waterkeringen, steigers en ligplaatsen zijn 
per 1 november in werking getreden.  Fase 2 van de herziening van de Keur is in 2018 gestart. Deze fase heeft betrekking op de regels 
voor waterkwaliteit en waterkwantiteit. Besluitvorming van de herziening Keur fase 2 vindt plaats 2019.

Waterschap: Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 
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1. Waterveiligheid Toelichting Status

Primaire waterkeringen voldoen aan 
wettelijke veiligheidsnormen

Regionale waterkeringen voldoen aan 
provinciale veiligheidsnormen

Dijkversterkingsprojecten binnen het Utrechtse deel van het waterschap Rivierenland:
Het dijkversterkingsproject Lekdijk Vianen (opgave 0.25 Km veilig en afgerond) in het kader van Ruimte voor de Rivier heeft de veilig-
heidsdoelstelling in 2016 bereikt en is afgerond. 
 
In het kader van het Hoogwaterbescherming Programma (HWBP) is er de opgave 0,6 Km bij Vianen veilig te realiseren. Hiervoor is het 
Plan van Aanpak voor de realisatiefase eind 2018 door het (DB) bestuur van Rivierenland vastgesteld. De scope van het project is 
aangepast door (1) verlenging van het werktraject met 325 meter in de richting van de A27 en (2) integrale dijkversterking voor het 
gehele aangepaste werktraject in plaats van partiele oplossingen.

Voor de Diefdijk (opgave 8.0 Km veilig en afgerond) is de opgave gerealiseerd. Overdracht en afsluiting van het project vonden in 2018 
plaats. Dit traject ligt in de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland.

Het dijkversterkingsproject Hagestein-Opheusden (HOP) heeft de veiligheidsdoelstelling bereikt. In december 2018 heeft de Minister van 
Infrastructuur en Waterstaat decharge verleend aan waterschap Rivierenland. Er resteren nog enkele afrondingspunten, deze zijn belegd 
in de lijnorganisatie. Dit traject ligt in de provincies Utrecht als Gelderland.
Voor het traject Fort Everdingen – Ameide Sluis (opgave 10 Km veilig en afgerond) is de voorverkenning in 2017 gestart en wordt naar 
verwachting eind 2019 afgerond.

Vanaf 2017 is de Zorgplicht primaire waterkeringen van kracht en heeft een audit door de Inspectie Leefomgeving en Toezicht plaatsge-
vonden. Rivierenland heeft een lovende rapportage ontvangen. Verbeterpunten n.a.v. de rapportage zijn opgepakt in 2018.
Waterschap Rivierenland werkt bij de dijkversterkingsprojecten aan diverse innovatieve maatregelen, zoals de toepassing van dijkverna-
geling en dijkheuvels (dijken versterken zonder te verbreden). Preventieve maatregelen worden getroffen tegen graverij van dieren.

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Rivierenland heeft in 2017 een visie voor 2050 vastgesteld voor het watersysteem in de 
Alblasserwaard. In 2018 is een gebiedsprogramma Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden gestart om deze toekomstbestendige inrichting van 
het watersysteem te realiseren. 

Voor regionale keringen is een globale toetsing uitgevoerd op basis van een potentiele norm. Met de provincie en Rijkswaterstaat (traject 
Vianen) zal nog nadere afstemming over de normering plaatsvinden. Over de voortgang van de regionale keringen wordt jaarlijks door de 
waterschappen gedetailleerd aan Gedeputeerde Staten gerapporteerd.

Waterschap: Rivierenland (WSRL)
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1. Waterveiligheid Toelichting Status

Calamiteitenplannen zijn actueel

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld 
in 2018

Gesignaleerde knelpunten in 2018

Actueel 2019

Het calamiteitenplan en de calamiteitenbestrijdingsplannen zijn actueel. De interne geoefendheid is op orde.  De stand van zaken van de 
zwakste schakels per dijkring, riviertak en boezemstelsel worden opgenomen in de jaarlijkse Veiligheidsrapportage primaire keringen.

In 2018 heeft het DB ingestemd met het concept-programmavoorstel Hoogwaterbescherming 2019 – 2024 waarbij rekening is gehouden 
met de inbreng van GS Utrecht van 14 februari 2018. In het Deltaprogramma 2019 is het definitieve programma Hoogwaterbescherming 
opgenomen.

Geen knelpunten in 2018 (Utrechtse deel Vianen).

Grenswijziging Vijfheerenlanden waardoor een groter deel van het beheergebied (inclusief dijkversterkingsopgaven) van Rivierenland in de 
provincie Utrecht zal vallen. 
De legger Diefdijk (na afronding van het project in 2018) wordt in 2019 vastgesteld.

Waterschap: Rivierenland (WSRL)

54



Bijlagerapport 8

2. Waterkwantiteit (niet te nat, niet te droog) Toelichting Status

Watersysteem voldoet aan de normen voor 
wateroverlast

Peilbesluiten zijn actueel

Voortgang uitvoering watermaatregelen 
Natura-2000/PAS/ Agrarisch natuurbeheer

Zoetwater maatregelen worden uitgevoerd 
conform bestuurlijke overeenkomsten

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld 
beleid in 2018

Gesignaleerde knelpunten in 2018

Actueel 2019

Binnen de gemeente Vianen is er een wateropgave van 5 ha in de polder Vierhoven Oost (landelijk gebied). De realisatie van dit project 
heeft vertraging doordat in 2018 geen grondverwerving kon plaatsvinden. De mogelijkheden om de wateropgave te koppelen aan de 
natuuropgave lijken beperkt. 
Voor de realisatie van waterberging is het waterschap in dit gebied bezig met grondverwerving. Een aantal percelen zijn aankocht en 
over de laatste 3 percelen is de afdeling grondzaken nog in onderhandeling met de perceeleigenaar. (Realisatie op 90%)

Bij waterschap Rivierenland voldoet meer dan 99% van het totale oppervlak van het totale beheergebied aan de wateroverlastnormen. 

In het Utrechtse deel van het beheergebied van waterschap Rivierenland is er alleen een peilbesluit voor Vijfheerenlanden. Dit peilbesluit 
is actueel en vastgesteld. 

In het Utrechtse deel van het waterschap is er (peiljaar 2018) geen opgave voor watermaatregelen Natura-2000/ PAS. Hierbij wordt 
opgemerkt dat na grenswijziging 2019 vallen er drie Natura-2000 gebieden binnen het gebied van de provincie Utrecht gaan vallen 
(Zouweboezem, Uiterwaarden Lek en Lingegebied & Diefdijk-Zuid).

Waterschap Rivierenland heeft een stimuleringsregeling voor nieuw aan te leggen innovatieve waterbesparende maatregelen. Vanaf 1 
oktober 2018 is deze regeling opengesteld voor het gebied ten noorden van de Waal, dus ook het Utrechtse deel. Daarnaast lopen 
studies naar de modellering van wateraanvoer in 10 deelgebieden. Voor 2019 zijn 2 nieuwe deelgebieden gestart (Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden).

Algemeen Bestuur / bestuurlijke rapportage evaluatie watertekort droogte 2018.

Geen knelpunten in 2018 (Utrechtse deel Vianen).

Grenswijziging waardoor o.a. 3 Natura-2000 gebieden binnen het gebied van de provincie Utrecht gaan vallen. Voor het Deltaprogramma 
Zoetwater Rivierengebied zal in 2019 het onderzoek ‘duurzaam gebruik ondiep grondwater’ van start gaan.  

Waterschap: Rivierenland (WSRL)
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3. Waterkwaliteit (schoon water) Toelichting Status

Maatregelen KRW stroomgebiedsbeheer-plan zijn 
uitgevoerd

Alle zwemwaterlocaties voldoen aan de EU-classi-
ficaties uitstekend / goed 

 
Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld beleid 
in 2018

Gesignaleerde knelpunten in 2018

Actueel 2019

De maatregelen voor de jaren 2016 – 2021 zijn door waterschap Rivierenland vastgelegd in het KRW Rivierenlandplan 2. Voor 2018 zijn 
tussendoelen vastgelegd. Verder verwijzen wij naar de afzonderlijke uitvoerige KRW-rapportage over 2018 die is opgesteld.

De zwemlocatie in het Utrechtse deel van het waterschap (plas van Hagestein bij recreatiecentrum Everstein te Vianen) is als uitstekend 
gekwalificeerd.

n.v.t.

Geen knelpunten in 2018 (Utrechtse deel Vianen).

Waterschap: Rivierenland (WSRL)
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4. Gezuiverd afvalwater /overig Toelichting Status

Knelpunten ‘nieuwe stoffen’ zijn in beeld

Van alle rioolwaterzuiveringsinstallaties voldoet 
het effluent aan de lozingsnormen

Duurzaamheidsprincipe wordt toegepast bij 
afvalwater

Relevante bestuursbesluiten / 
vastgesteld beleid in 2018

Gesignaleerde knelpunten in 2018

Actueel 2019

Het meetprogramma 2018 voor het monitoren van nieuwe stoffen en in de waterketen is uitgevoerd. Zie ook onderwerp ‘Samenwer-
kingsagenda Water’ t.a.v. nieuwe stoffen  onderwerp in de provinciale Waterrapportage 2018 – 2019.

De lozing van het effluent van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Utrechts gebied van het waterschap voldoet aan de norm.

Het waterschap heeft als doel om in 2020 40% van het eigen energiegebruik op te wekken, in 2030 energieneutraal te zijn. Rivierenland 
richt zich in eerste instantie op energie uit afvalwater. Aanvullend kijkt Rivierenland naar mogelijkheden om energie uit zon en wind op 
eigen terreinen te produceren. Bij de RWZI van Gorinchem is het 1e zonneveld gerealiseerd. Komende jaren verwacht Rivierenland meer 
zonnevelden te realiseren. De verder benodigde energie wordt nu groen ingekocht.

Waterschap Rivierenland heeft in 2017 – 2018 circa 26% - 30% van haar energiegebruik zelf duurzaam geproduceerd.

n.v.t.

Geen knelpunten in 2018 (Utrechtse deel Vianen).

In 2019 begint het waterschap aan het opstellen van een geactualiseerde visie op zuiveren. 

Waterschap: Rivierenland (WSRL)
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5. Ruimtelijke adaptatie/ klimaat/ overige Toelichting Status

Stedelijk Water / Ruimtelijke Adaptatie

Gevolgen klimaatverandering zijn in beeld

Relevante bestuursbesluiten / 
vastgesteld beleid in 2018

Gesignaleerde knelpunten in 2018

Actueel 2019

De door het Algemeen Bestuur van Rivierenland vastgestelde Koers Klimaatadaptatie biedt meer ruimte om mee te werken aan initiatie-
ven van derden. 

Waterschap Rivierenland heeft de afgelopen jaren veel maatregelen uit de stedelijke waterplannen gerealiseerd. De meeste waterplannen 
zijn in de afrondende fase. De maatregelen van de stedelijke waterplannen zijn in 2018 – 2019 nagenoeg afgerond en uitgevoerd.

Samenwerking op het gebied van waterketen in de Alblasserwaard vindt plaats in het netwerkverband Gemeenschappelijke Afvalwaterke-
ten Alblasserwaard Vijfheerenlanden (GAAV). 

Vastgestelde Koers Klimaatadaptatie in 2017.

n.v.t.

Geen knelpunten in 2018 (Utrechtse deel Vianen).

Waterschap: Rivierenland (WSRL)
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