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In oktober 1999 is het Waterhuishoudingsplan 1999-2003 vastgesteld. De geldigheid van dit plan loopt
juni 2003 af. Om de in voorbereiding zijnde strategische plannen (streekplan, PMP, SMPU, WHP)
gelijkelijk op te laten lopen is een verlenging van het huidige waterhuishoudingsplan noodzakelijk. Op
grond van artikel 7 lid 5 van de Wet op de waterhuishouding is dit eenmalig mogelijk met een
verlenging van ten hoogste 4 jaar.
Het besluit tot verlenging van de geldingsduur van een plan is een formele (administratieve) stap. De
inhoud van het plan is daarbij niet aan de orde.

Inmiddels is gestart met de voorbereidingen van het derde waterhuishoudingsplan. Hiervoor heeft GS
in juni 2001 een bestuursopdracht vastgesteld. Volgens de planning kan in januari 2004 een
ontwerpplantekst aan GS worden voorgelegd. De inspraakperiode zal in het eerste kwartaal van 2004
plaatsvinden, waarna de definitieve plantekst gelijktijdig met het Streekplan, in september 2004, aan
uw staten zal worden voorgelegd.

Gezien bovenstaande wordt voorgesteld de geldigheidsduur van het Waterhuishoudingsplan 1999-
2003 te verlengen met een termijn van 2 jaar.
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Besluit tot verlenging van de geldingsduur van het Waterhuishoudingsplan 1999-2003

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 1 juli 2003, dienst Water en Milieu, sector Strategie,
nummer 2003WEM003129i;

Gelet op artikel 7, lid 5 van de Wet op de waterhuishouding;

Besluiten:

De geldigheidsduur van het Waterhuishoudingsplan 1999-2003 te verlengen met een termijn van 2
jaar, derhalve tot en met juni 2005.

voorzitter,

griffier,
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Aan Provinciale Staten,

In oktober 1999 is het Waterhuishoudingsplan 1999-2003 vastgesteld. De geldigheid van dit plan loopt
juni 2003 af. Om de in voorbereiding zijnde strategische plannen (streekplan, PMP, SMPU, WHP)
gelijkelijk op te laten lopen is een verlenging van het huidige waterhuishoudingsplan noodzakelijk. Op
grond van artikel 7 lid 5 van de Wet op de waterhuishouding is dit eenmalig mogelijk met een
verlenging van ten hoogste 4 jaar.
Het besluit tot verlenging van de geldingsduur van een plan is een formele (administratieve) stap. De
inhoud van het plan is daarbij niet aan de orde.

Inmiddels is gestart met de voorbereidingen van het derde waterhuishoudingsplan. Hiervoor heeft GS
in juni 2001 een bestuursopdracht vastgesteld. Volgens de planning kan in januari 2004 een
ontwerpplantekst aan GS worden voorgelegd. De inspraakperiode zal in het eerste kwartaal van 2004
plaatsvinden, waarna de definitieve plantekst gelijktijdig met het Streekplan, in september 2004, aan
uw staten zal worden voorgelegd.

Gezien bovenstaande wordt voorgesteld de geldigheidsduur van het Waterhuishoudingsplan 1999-
2003 te verlengen met een termijn van 2 jaar.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr. B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


