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Inleiding
In dit derde waterhuishoudingsplan (WHP) van de provincie Utrecht geeft u de hoofdlijnen aan voor
ons waterbeleid voor de periode 2005 tot en met 2010. In dit nieuwe plan integreert u de recente
ontwikkelingen in het waterbeheer in ons waterbeleid. Dan gaat het vooral om:
- Waterbeheer in de 21e Eeuw;
- Europese Kaderrichtlijn Water;
- het watertekort in de zomer van 2003; en
- de discussie over de veiligheid van regionale waterkeringen en het provinciale toezicht daarop,

mede naar aanleiding van de kadebreuk in Wilnis in augustus 2003.
Dit plan heeft een looptijd van zes jaar in plaats van de gebruikelijke vier jaar, zodat u aansluit bij de
plannen rond de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Afstemming strategische plannen
Bij de opstelling van het Waterhuishoudingsplan is voortdurend inhoudelijke afstemming geweest met
de andere strategische plannen die gelijktijdig zijn opgesteld. Om deze afstemming ook te waarborgen
in het traject volgend op de inspraakperiode van de strategische plannen, is ook intensief overleg
geweest over de consequenties van wijzigingen door de inspraak op de diverse plannen.
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 Ontwerp-besluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 13 december 2004  tot vaststelling van het
Waterhuishoudingsplan 2005-2010

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 28 september 2004, WeM / strategie, nummer
2004WEM003843i ;

Gelezen Nota van beantwoording Waterhuishoudingsplan 2005-2010;

Gelet op artikel 7 van de Wet op de waterhuishouding;

Gelet op ons besluit van 4 oktober 2004 inzake Bezuinigingen in het kader van de takendiscussie
Kwatta 2;

Besluiten:

Artikel 1

Het provinciale waterhuishoudingsplan 2005 - 2010 wordt vastgesteld zoals weergegeven in de bijlage
bij dit besluit, met inachtneming van de wijzigingen als gevolg van Kwatta 2.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Voorzitter,

Griffier,
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 Toelichting

Aan Provinciale Staten

Beoogd effect
Vaststelling van een wettelijk voorgeschreven plan en daarmee het beleidskader voor de door de
provincie te nemen beslissingen inzake water.

Argumenten
Onderstaand wordt op een beperkt aantal bedenkingen inhoudelijk ingegaan, vanwege de
beleidsmatige consequenties of vanwege de politieke gevoeligheid.

Huishoudwater
In het ontwerp-WHP is het volgende over huishoudwater opgenomen “In 2003 is besloten om te
stoppen met grootschalige projecten op het gebied van het zogenaamde “grijs water”, de toepassing
van water van mindere kwaliteit voor laagwaardig gebruik in huishoudens (bijvoorbeeld toiletspoeling
en auto wassen). Wij zullen de gevolgen van deze beslissing voor de verdrogingsbestrijding
evalueren.”
Voorgesteld wordt om deze tekst te laten vervallen om de volgende reden:
Hydron geeft in haar bedenking aan dat er geen extra effecten op de verdroging zijn, omdat de
vervangende drinkwaterlevering volledig binnen de huidige grondwateronttrekkingvergunning valt.
Het gevolg is slechts dat de bekende effecten eerder in de tijd worden bereikt.
Dat is juist. De effecten van de huidige vergunningcapaciteit op de verdroging zijn bekend. Deze
capaciteit wordt door het stoppen van het huishoudwaterproject eerder bereikt. De  negatieve effecten
zullen zich daardoor eerder in de tijd voordoen door het wegvallen van het gebruik van huishoudwater.
Momenteel wordt gezocht naar vervangende productiecapaciteit van drinkwater in de provincie. De
nieuwe locaties worden zo gekozen dat er zo min mogelijk effecten van verdroging optreden.

Stedelijke waterplannen
In het ontwerp-WHP is als doelstelling opgenomen dat alle gemeenten in 2007 een waterplan hebben.
De provincie Utrecht gaat hiermee verder dan het Nationaal Bestuursakkoord Water. In het Nationaal
Bestuursakkoord Water is het volgende opgenomen: ‘Gemeenten stellen voor de eerste helft van 2006
gemeentelijke waterplannen op, voor zover dit uit het oogpunt van ten minste de
wateroverlastproblematiek noodzakelijk wordt gevonden'.
Voorgesteld wordt om de doelstelling uit het Nationaal Bestuursakkoord Water over te nemen omdat
de provincie geen instrumenten heeft om af te dwingen dat alle gemeenten een waterplan maken.
Overigens wordt wel gestimuleerd dat alle gemeenten een waterplan maken.

Diffuse bronnen
In het WHP staat het volgende vermeld over diffuse bronnen: ‘Vanaf 2007 stoppen wij onze
inspanningen met betrekking tot diffuse bronnen en moeten onze partners dit beleid verder uitvoeren;
afhankelijk van de voortgang van de implementatie van de Kaderrichtlijn Water zal de provincie zich
bezinnen op haar rol in het gehele waterkwaliteitsbeheer’.
Er zijn acht bedenkingen binnengekomen op deze passage waaruit blijkt dat een aantal organisaties het
voornemen van de provincie betreurt om het trekkerschap van het Platform Diffuse Bronnen in 2006
te beëindigen.
Reden om het voornemen in het WHP te laten staan is dat de provincie vindt dat de fase van
uitvoering is aangebroken en dat de trekkersrol van de provincie niet meer nodig is. De waterschappen
moeten het dan verder oppakken. Er stond in de tekst dat de provincie in 2007 haar rol gaat bekijken in
relatie tot de Europese Kaderrichtlijn Water. Uit de inspraakreacties blijkt dat deze laatste zin
verwarring wekt. Derhalve komt deze te vervallen.
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Functie landbouw in relatie tot natuur
Van de zijde van de landbouwsector wordt aangegeven dat veel landbouwgebieden op de functiekaart
een andere aanduiding hebben gekregen. Gevreesd wordt dat in het kader van peilbesluiten bij de
afweging van belangen een groot belang wordt gehecht aan de andere functie, waardoor het peil niet
optimaal wordt afgestemd op de landbouw.
Functies waaraan dan met name gedacht moet worden zijn de gebiedsfunctie ‘Verweving natuur en
landbouw’ en de gebieden met de gebiedsfunctie ‘Landbouw’, en oppervlaktewaterfunctie
‘Waardevolle water- en oevernatuur’. De functie ‘Verweving natuur en landbouw’ is toegekend aan
gebieden die uit een lappendeken bestaan van natuur- en landbouwgebiedjes. Ook als deze gebieden
op de functiekaart zouden worden opgespitst in landbouw- en natuurgebieden moet met beide
belangen rekening worden gehouden bij het opstellen van peilbesluiten.
Bij de oppervlaktewaterfunctie ‘Waardevolle water- en oevernatuur’ richt het waterbeheer zich op de
gebiedsfunctie (vaak landbouw) waarbij het waterschap een extra inzet levert aan de waternatuur.
Consequenties voor de landbouw van het opnemen van de betreffende functies op de functiekaart zijn
dus beperkt.

Oppervlaktewaterfunctie ‘Waardevolle water- en oevernatuur’ in relatie tot Europese Kaderrichtlijn
Water
Tijdens de behandeling van de Nota van Beantwoording in de Stuurgroep voor het WHP is gevraagd
of voor de oppervlaktewateren met de functie ‘Waardevolle water- en oevernatuur’ in het kader van de
Europese Kaderrichtlijn Water strengere ecologische en chemische doelen gaan gelden dan voor de
oppervlaktewateren waaraan deze functie niet is toegekend.
In het Stroomgebiedbeheersplan van de Rijn, dat in 2009 gereed moet zijn, zal een integrale set van
afgestemde ecologische en chemische doelen en maatregelen worden opgenomen voor
oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen. De normen voor de prioritaire stoffen worden door
'Brussel'  bepaald. De overige doelstellingen zullen nationaal en regionaal worden ingevuld. Tijdens
dit proces zal afstemming plaatsvinden met het gebiedsgerichte beleid, onder andere via de
functiekaarten van de waterhuishoudingsplannen en de streekplannen, echter op globaal schaalniveau.
Dit kan te zijner tijd consequenties hebben voor de waterkwaliteitseisen. Of, in welke mate en op
welke locaties is nu nog niet aan te geven.

GGOR (Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime)
Het GGOR krijgt een steeds belangrijkere rol toegekend. Het wordt steeds vaker door insprekers
genoemd als een instrument om lokaal de juiste functies en doelstellingen te bepalen. Ook voor het
stedelijk gebied worden momenteel pogingen gedaan om te komen tot een GGOR.
Sinds de opstelling van het ontwerpplan zijn de resultaten van de discussie over GGOR duidelijker
geworden. De waterschappen zullen het GGOR opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de
provincie.
Het verdient de voorkeur dat peilbesluiten gebaseerd worden op een vastgesteld GGOR. Echter dit
mag niet leiden tot vertraging van de actualisering van peilbesluiten.
De tekst van het WHP zal overeenkomstig worden aangepast.

Bethunepolder
De wateropgave in en om de Bethunepolder heeft diverse bezwaren opgeleverd. De plantekst blijkt
aanleiding te geven tot verwarring. In de tekst is niet goed aangegeven dat waterberging in de polder
één van de alternatieven is. Het wordt door de lezers opgevat als de hoofdkeuze. De tekst wordt
aangepast.

Productbegroting en indicatoren
Op 30 augustus 2004 is in de commissie Water en Milieu het voorstel voor de doelstellingen en
indicatoren voor de begroting behandeld. De formulering van de doelstellingen en indicatoren moet
consistent zijn. Dat betekent dat op sommige punten de tekst van het WHP (en ook het
Meerjarenactieprogramma Water) is aangepast. De wijzigingen kunnen worden beschouwd als
ambtshalve wijzigingen, niet als inhoudelijke wijzigingen.
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Meerjarenactieprogramma Water 2005-2010
Het Meerjaren actieprogramma Water 2005 – 2010 was geen onderdeel van de inspraak. Toch zijn er
enkele bedenkingen ingediend over de inhoud van het MAP. In de Nota van Beantwoording wordt
aangegeven dat het MAP geen onderdeel uitmaakt van de ter inzage gelegde stukken. Omdat de Nota
van Beantwoording naar de indieners van de bedenkingen gaat, is ervoor gekozen om inhoudelijk toch
kort op de bedenkingen in te gaan.

Kanttekeningen

Streekplan
In de Nota van beantwoording van het Streekplan is een aantal wijzigingsvoorstellen opgenomen die
hun doorwerking hebben in de tekst en de functiekaart van het Waterhuishoudingplan. Het betreft de
volgende wijzigingen:
De tekst over scheuren en ploegen van grasland in veenweidegebied. Er wordt teruggekomen op het
verbod op scheuren en ploegen.
Wijzigingen in de functiekaart en kaart met ecologische hoofdstructuur van het Streekplan. Op de
functiekaart van het WHP worden deze wijzigingen in de gebiedsfuncties ‘Stedelijk gebied’ en
‘Natuur’  en de aanduiding ‘Wateropgave nader in te vullen’ doorgevoerd. De aanduiding
‘Wateropgave Hollandsche IJssel – Oude Rijn’ wordt bijvoorbeeld gegeven aan een groter gebied.
Hiermee wordt duidelijker aangegeven waar sprake kan zijn van problemen in verband met zware
neerslag.
Mogelijk leidt de bespreking van het Streekplan in provinciale staten tot aanpassingen in de
functiekaart van het Streekplan en de kaart met de ecologische hoofdstructuur. Gevolg ervan kan zijn
dat de functiekaart van het WHP dan ook nog aangepast moet worden.

Kwatta 2 en gevolgen
In oktober is door PS een besluit over Kwatta 2 genomen. Tijdens de behandeling van het WHP in PS
zullen de gevolgen van Kwatta 2 moeten worden meegenomen in de besluitvorming. Een overzicht
van de gevolgen is als bijlage opgenomen.

Financiën
De uitvoering van het plan is gedekt uit het reguliere budget en middelen die beschikbaar zijn gesteld
via het coalitieakkoord.

Realisatie
Belangrijke andere spelers zijn het Rijk, de waterbeheerders, de gemeenten en maatschappelijke
organisaties. Waterschappen dienen bij het opstellen van hun waterbeheersplan, keur en peilbesluiten
rekening te houden met het WHP. Waterbeheersplan, keur en peilbesluiten worden door gedeputeerde
staten getoetst aan het WHP.
Het WHP vormt ook het formele toetsingkader voor de gemeentelijke rioleringsplannen. De
functiekaart in dit plan is de basis voor het ontheffingenbeleid ten aanzien van de gemeentelijke
zorgplicht voor riolering.
Op al deze manieren wordt gegarandeerd dat het beleid uit WHP doorwerkt in het operationele
waterbeheer. Via het streekplan en de watertoets zal het waterbeleid zijn plaats vinden in ruimtelijke
plannen.
Bij de uitvoering van het waterbeleid krijgen gebiedsgerichte projecten een belangrijke plaats. Daarin
worden verschillende beleidsvelden gecombineerd en is een grote rol is weggelegd voor deelnemers
uit de regio.
De provincie kan de doelen meestal niet alleen bereiken. Vaak zijn we afhankelijk van samenwerking
met andere partijen. Daarom is ook per thema beschreven wat we van onze partners in het waterbeheer
verwachten. Hierbij doelen wij op Rijk, waterbeheerders, gemeenten en maatschappelijke organisaties.
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We hechten groot belang aan de uitvoering van ons waterhuishoudingsplan. Daarom laten we ons
ieder jaar informeren over de voortgang van de acties. En dat vertalen we eens per twee jaar in een
uitgebreid publieksgericht rapport. We gebruiken deze monitoring bovendien om - waar nodig - onze
acties bij te stellen.

Communicatie
De Nota van beantwoording wordt eind oktober naar de indieners van de bedenkingen verzonden. Als
het WHP door provinciale staten is vastgesteld, wordt ook het WHP aan de indieners van de
bedenkingen verzonden.

Bijlagen
- Waterhuishoudingsplan 2005 – 2010
- Nota van beantwoording Waterhuishoudingsplan 2005 – 2010
- Overzicht gevolgen Kwatta 2

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma
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Bijlage
Gevolgen besluitvorming Kwatta 2 voor Waterhuishoudingsplan 2005-2010

Besluitvorming door PS inzake Kwatta 2
In de besluitvorming door PS op 4 oktober 2004 over Bezuinigingen in het kader van de takendiscussie Kwatta
2, zijn de volgende onderwerpen betrokken:
- Maatregelpakketten wateropgaven: hier is een reductie toegepast van 60.000,-- euro;
- Stimuleringsbijdrage gemeentelijke waterplannen: hier is gehele budget van  68.000,-- euro geschrapt, wel

blijven uren beschikbaar;
- Stimulering afvalwaterakkoorden: hier zijn alle middelen, 40.000,-- euro,  geschrapt.

Gevolgen voor beleid
De bezuinigingen in het kader van Kwatta 2 hebben consequenties voor het beleid en de uitvoering.

- Maatregelpakketten wateropgaven (operationeel doel 4)
De bezuinigingen op deze middelen voor planontwikkeling en planrealisatie van de wateropgaven is een
verlaging van het budget met 15 %. Wij verwachten dat het mogelijk is om deze bezuiniging te effectueren en
tegelijkertijd toch de ambities voor de wateropgaven te realiseren.

- Stimuleringsbijdrage gemeentelijke waterplannen (operationeel doel 15)
De financiële ondersteuning van gemeenten vervalt door deze bezuiniging per 1 januari 2005. In het Nationaal
Bestuursakkoord Water is opgenomen dat : ‘Gemeenten stellen voor de eerste helft van 2006 gemeentelijke
waterplannen op, voor zover dit uit het oogpunt van ten minste de wateroverlastproblematiek noodzakelijk wordt
gevonden'.
Naar aanleiding van ingekomen reacties op het WHP is besloten de doelstelling uit het Nationaal
Bestuursakkoord Water over te nemen omdat de provincie geen instrumenten heeft om af te dwingen dat alle
gemeenten een waterplan maken.
Overigens wordt wel gestimuleerd dat alle gemeenten een waterplan maken. Voor personele begeleiding en
advies over stedelijk waterbeheer door de provincie zijn uren beschikbaar.
De instelling van een aparte waterconsulent is door de bezuiniging niet meer mogelijk.

- Stimulering afvalwaterakkoorden (operationeel doel 16)
Het oorspronkelijke doel van de provincie was om samen met partners in de waterketen te bepalen of er
afvalwaterakkoorden tussen gemeenten en waterschappen kunnen worden gesloten.
In de takendiscussie is door PS besloten dat de toegevoegde waarden van de provincie op dit specifieke
onderdeel niet voldoende is om deze doelstelling te continueren Alle activiteiten op dit gebied vervallen hiermee.

Gevolgen plantekst WHP
De besluiten hebben (beperkt) gevolgen voor de plantekst van het WHP.

- Maatregelpakketten wateropgaven
We verwachten ondanks de reductie met 15% toch de ambities te behalen. Dit heeft dan ook geen gevolgen voor
de planttekst.

- Stimuleringsbijdrage gemeentelijke waterplannen
De doelstelling 15 komt wat betreft de ambitie naar aanleiding van de inspraak overeen met de ambitie uit het
Nationaal Bestuursakkoord water. Voor personele begeleiding en advies over stedelijk waterbeheer door de
provincie zijn uren beschikbaar. De financiële middelen ter ondersteuning van gemeenten vervallen.
In de tekst onder  “Wat kunt u van ons verwachten ” wordt in de derde alinea de passage:  “Wij besluiten in 2004
over het opzetten van een educatief netwerk stedelijk waterbeheer. In 2005 besluiten we of we een
waterconsulent aanstellen, die als taak heeft de communicatie richting gemeenten over water en ruimtelijke
ordening te versterken.” geschrapt.

- Stimulering afvalwaterakkoorden



PS2004WEM09 -8-

Alle middelen van dit onderwerp zijn geschrapt. Hier speelt de Provincie Utrecht geen rol meer. Dat betekent dat
ook de doelstelling 16 uit het WHP kan worden geschrapt.
Hoofdstuk 4 paragraaf 4 Stedelijk waterbeheer en waterketen wordt doelstelling 16 geschrapt.

Per zuiveringsgebied wordt (waar effectief) een afvalwaterakkoord opgesteld ter verhoging van de doelmatigheid in de
waterketen. In 2007 hebben waterschappen en gemeenten plannen van aanpak gemaakt voor het opstellen van
afvalwaterakkoorden voor alle zuiveringsgebieden, waar dat effectief kan zijn.
Indicatoren: Percentage van de zuiveringsgebieden waarvoor een plan van aanpak is opgesteld en percentage waarvoor
daadwerkelijk een afvalwaterakkoord is overeengekomen.

In de tekst onder  “Wat kunt u van ons verwachten ” wordt in de tweede alinea de zin  “Zolang het opstellen van
afvalwaterakkoorden niet wettelijk verplicht is, stimuleren wij waterschappen en gemeenten daartoe.” geschrapt.


