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Inleiding 

Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst voor de Commissie Ruimte Groen en water (RGW) op 24 september 
is er behoefte aan een gedachtewisseling met de Commissie RGW en PS over de uitgangspunten die de provincie 
Utrecht zal hanteren in het Regionaal Bestuurlijke Overleg (RBO) Rijn West (RW) en RBO Rijn Midden (RM) bij 
de behandeling van de inzet van de deelstroomgebieden in het proces van de Kader Richtlijn Water. Deze 
uitgangspunten worden in de huidige fase van het proces ingebracht door de gedeputeerde water in de RBO’s op 
deelstroomgebied. In de bijeenkomst van 24 september is dit kort aan de orde geweest.  
In de bijgevoegde notitie komen de uitgangspunten die de provincie Utrecht hanteert bij de toetsing van het 
proces en de resultaten aan de orde. Op 7 elementen wordt nader ingegaan en wordt geschetst wat het 
vervolgproces is.  
In de commissievergadering Ruimte Groen en Water van 19 november a.s. is er gelegenheid om te discussiëren 
over de uitgangspunten.  
 
Kader Richtlijn Water 
De implementatie van de Kader Richtlijn water is eind 2007 gevorderd tot de resultaten van de detailanalyses 
oppervlaktewater en grondwater uit de deelstroomgebieden Rijn West (RW) en Rijn Midden (RM). In de 
detailanalyses komen de resultaten samen van afstemming op gebiedsniveau over doelen, maatregelen en kosten 
voor oppervlaktewater en grondwater.  
In de Regionale Bestuurlijke overleggen (RBO’s) zijn in november de tussenresultaten besproken en ligt er een 
voorlopige beeld van de doelen, maatregelen en kosten van het Stroomgebied RW en RM. Deze zijn opgenomen 
in de (Advies-)Nota Schoon water RW en RM.  
 
Rol provincies  
Van de provincies wordt verwacht dat zij vanuit de algemene democratie uiteindelijk (eind 2008 ontwerpfase en 
eind 2009 definitieve fase) een oordeel geven over de maatschappelijke aanvaardbaarheid van de ambitie (niet te 
hoog, niet te laag), de maatregelpakketten (uitvoerbaar, voldoende, aanvaardbare consequenties voor andere 
sectoren) en kosten (wat kost dit de burger, bedrijfsleven en is dit acceptabel?).  
 
De kaders 
Om al tijdig richting te geven aan het proces is aan de waterschappen meegegeven dat het huidige provinciale 
beleid op het gebied van water, recreatie, ruimte, economie, natuur en groen, uitgangspunten is voor de bepaling 
van de doelen en maatregelen. Daarnaast zijn in de deelstroomgebieden uitgangspunten gehanteerd voor de 
uitvoering van het proces. Tot slot is op landelijk niveau een aantal uitgangspunten gehanteerd.  
 
Het proces 
In maart 2008 zullen de RBO’s definitief hun oordeel geven over de het voorliggende resultaat dat als inzet gaat 
dienen voor de Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) Rijndelta van het Rijk. De partijen committeren zich aan het 
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pakket dat er ligt en zullen ieder voor zich deze afspraak vastleggen in hun eigen waterplannen. Via de eigen 
waterplannen van de overheden wordt in Nederland de juridische verankering van de KRW vorm gegeven. Het 
SGBP op rijksniveau bevat de inzet van Nederland richting de Europese Unie.  
 
De uitgangspunten 
De uitgangspunten van de provincie Utrecht in het proces van de KRW in de deelstroomgebieden Rijn West en 
Rijn Midden bestaan uit de volgende onderdelen.  

1. Haalbaar en betaalbaar; realistische doelen. In principe geen functiewijzigingen a.g.v. de KRW.   Zie 
“Pragmatische implementatie Europese KRW in Nederland, van beelden naar betekenis”, april 2004 
Staatssecretaris Verkeer en waterstaat.  

2. Huidig vigerend provinciaal beleid op het gebied van water, ruimte, groen, recreatie, economie   Zie 
Inputdocument “Kansen voor KRW-implementatie in de provincie Utrecht, februari 2007”  

3. Provincie Utrecht zet zich in voor het behalen van de KRW-doelen.   
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Ontwerp-besluit 

Besluit van Provinciale staten van Utrecht van 17 december 2007 tot vaststelling van Uitgangspunten 
provincie Utrecht voor de besluitvorming in de Kader Richtlijn Water; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 oktober 2007, afdeling Bodem en water, nummer 
2007INT210453; 
 

Besluiten:  
 

� de Uitgangspunten van de provincie Utrecht voor de besluitvorming in de Kader Richtlijn Water 
in deelstroomgebieden Rijn West en Rijn Midden vast te stellen. 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
Europese Kader Richtlijn Water (KRW), december 2000,  
Implementatiewet KRW mei 2005  
 
Beoogd effect 
Een goede afstemming van de resultaten uit de gebiedsprocessen oppervlaktewater en grondwater met het 
huidige provinciale beleid en gehanteerde uitgangspunten.  
Provinciale Staten kunnen richting geven aan het KRW-proces door het aangeven van uitgangspunten. 
Deze uitgangspunten worden in de huidige fase van het proces ingebracht door de gedeputeerde water in de 
RBO’s op deelstroomgebied.  
 
Argumenten 
Ad 1 Haalbaar en betaalbaar; realistische doelen.  
Bij de implementatie van de KRW in Nederland heeft de staatssecretaris in april 2004 een notitie opgesteld met 
daarin heldere uitspraken over de inzet van Nederland.  
Nederland staat voor een pragmatische strategie. Dat wil zeggen dat er haalbare doelen moeten worden 
vastgesteld die betaalbaar zijn voor partijen en de burger. De KRW legt de lidstaten een resultaatverplichting op. 
De maatregelen die onder het KRW-regime worden gebracht zijn dus niet vrijblijvend maar noodzakelijk voor 
het bereiken van het doel. Daarmee kunnen functies, belangen van sectoren en ook de financiële lasten onder 
druk komen te staan. De doelen moeten realistisch zijn en de consequenties van de uitvoering van maatregelen 
moeten door sectoren te dragen zijn.  
De provincie Utrecht onderschrijft deze uitgangspunten. Met name de twee punten: haalbare doelen en 
betaalbare maatregelen en het uitgangspunt dat de bestaande ruimtelijke functies bij de uitwerking het 
vertrekpunt zijn, spelen een belangrijke rol bij een realistische implementatie van de KRW.  
 
Ad 2  Huidig vigerend provinciaal beleid 
Als uitgangspunt voor de uitwerking van de doelen en maatregelen voor de KRW hanteert de provincie Utrecht 
het vigerende provinciaal beleid op het gebied van water, ruimte, groen, recreatie en economie.  
Dat betekent dat bij de uitwerking van de doelen en maatregelen voor oppervlakte- en grondwater rekening moet 
worden gehouden met het geldende provinciale beleid.  
Dit is van belang omdat de gekozen maatregelen (kunnen) ingrijpen in andere beleidsvelden en andere sectoren.   
 
Ad 3  Provincie Utrecht zet zich in voor het behalen van de KRW-doelen 
Enerzijds hebben provincies een rol bij het goed verlopen van het proces van de KRW. Zo zijn de provincies 
trekker van de deelstroomgebieden (procesmanager).  
Daarnaast hebben de provincies een inhoudelijke taak op het gebied van water.  
Uitgangspunt is dat de provincie Utrecht een goede bijdrage levert aan het bereiken van de doelen voor 
grondwater en oppervlaktewater.   
Dit betekent dat : 
- de provincie Utrecht de noodzakelijke maatregelen neemt vanuit de taak als grondwaterbeheerder. Het 
Grondwaterplan is KRW-proof  en de uitvoering is gegarandeerd; 
- de provincie de instrumenten die ter beschikking staan maximaal zal benutten om een eigen bijdrage te leveren 
aan de doelen voor oppervlaktewaterkwaliteit. Dit gaat over instrumenten zoals Agenda Vitaal platteland, 
regeling groen blauwe diensten, strategisch grondbeleid, RO-maatregelen. De uitkomsten van de 
gebiedsprocessen zijn nog niet bekend. Mogelijk dat deze leiden tot een (financiële) herijking van de inzet van 
deze instrumenten. 
De synergie met ander beleid staat als uitgangspunt voorop. De waterdoelen dragen ook bij aan andere 
(natuur)doelen en andersom.   
 
Realisatie 
In maart 2008 zullen de RBO’s definitief hun oordeel geven over de het voorliggende resultaat dat als inzet gaat 
dienen voor het Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) Rijndelta van het Rijk. De partijen committeren zich aan het 
pakket dat er ligt en zullen ieder voor zich deze afspraak vastleggen in hun eigen waterplannen. Via de eigen 
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waterplannen van de overheden wordt in Nederland de juridische verankering van de KRW vorm gegeven. Het 
SGBP op rijksniveau bevat de inzet van Nederland richting de Europese Unie.  
 
Bijlagen 
Notitie uitwerking uitgangspunten provincie Utrecht in het KRW-proces 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, drs. H.H. Sietsma 
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