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Toelichting -

Bijlage(n): -

Inleiding

In uw vergadering van 8 november jl. heeft u het provinciale waterhuishoudingsplan 2005 –2010
vastgesteld.
Teneinde te voorkomen dat strijdigheid ontstaat tussen dit plan en het thans door uw staten vast te
stellen Streekplan, Reconstructieplan Gelderse Vallei / Utrecht-oost en het milieubeleidsplan is een
aanvullend besluit van uw staten nodig, waarin u ons college machtigt de vastgestelde tekst van het
waterhuishoudingsplan in overeenstemming te brengen met de teksten c.a. van genoemde plannen.

Voorgesteld wordt overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit te besluiten, waardoor de
eenduidigheid van provinciaal beleid wordt gewaarborgd.
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Ontwerp-besluit

Besluit van 13 december 2004

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van hun voorzitter;

Gelezen de procedure tot vaststelling van de provinciale strategische plannen

Overwegende:

dat door vaststelling van het provinciaal waterhuishoudingsplan in hun vergadering van 8 november
2004 strijdigheid kan ontstaan met het in hun vergadering van heden vast te stellen provinciale
Streekplan, Reconstructieplan Gelderse Vallei / Utrecht-oost en het Provinciaal Milieubeleidsplan

dat daardoor de eenduidigheid van provinciaal beleid niet zou zijn gewaarborgd

Gelet op artikel 7 van de Wet op de waterhuishouding

Besluiten:

1. Hun besluit van 8 november 2004 tot vaststelling van het waterhuishoudingsplan 2005 –2010 te
herbevestigen, met dien verstande dat zij Gedeputeerde Staten machtigen, de wijzigingen van
ondergeschikte betekenis, die voortvloeien uit hun behandeling van het Provinciaal Milieubeleidsplan
2004-2008, het Streekplan en het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-oost alsnog aan te
brengen, teneinde ongewenste afwijkingen van teksten en kaarten te voorkomen en aldus de
eenduidigheid van het provinciaal beleid te bevorderen.

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

voorzitter,

griffier,


