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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Provinciale Staten hebben in haar Uitvoeringsprogramma voor de huidige collegeperiode € 5 
miljoen beschikbaar gesteld voor een Stimuleringsprogramma Waterketen. Doel is meer 
doelmatigheid en transparantie in de waterketen te bereiken opdat uiteindelijk de burger 
verzekerd is van acceptabele en inzichtelijke kosten en een goede kwaliteit in de waterketen.  
Met dit Projectplan Waterketen willen we u informeren over de aanpak en uitvoering van het 
Stimuleringsprogramma Waterketen. 
 

Voorgeschiedenis 
In november 2007 hebben Gedeputeerde Staten een bestuurlijk symposium over de 
waterketen georganiseerd. Aanleiding was de eerdere vaststelling van het Nationale 
Bestuursakkoord Waterketen, o.a. ondertekend door IPO. Alle Utrechtse partijen hebben het 
belang van meer samenwerking in de waterketen ondersteund.  
 

Essentie / samenvatting 
In het Uitvoeringsprogramma 2007-2011 is 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een 
Stimuleringsprogramma Waterketen. Doel van dit programma is de samenwerking tussen 
partijen in de waterketen te stimuleren waardoor de doelmatigheid en transparantie in de 
waterketen vergroot. In het bijgevoegde Projectplan Waterketen is de aanpak beschreven om 
dit stimuleringsprogramma uit te voeren. Op basis van dit projectplan zal jaarlijks een 
Uitvoeringsprogramma worden opgesteld waarin een concreet overzicht zal staan van 
activiteiten en projecten die dat jaar worden uitgevoerd.  
Verder wordt in het projectplan de organisatie van het project, een indicatieve verdeling van 
de middelen en het communicatieonderdeel beschreven. 
Momenteel wordt uitvoering gegeven aan stimulering Benchmarking Rioleringszorg, het 
organiseren van diverse pilotprojecten en het opstellen van een subsidieregeling Waterketen.  
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Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Doel van het project is het vergroten van de samenwerking door betrokken partijen in de 
waterketen, waardoor meer efficiëntie, effectiviteit en transparantie bereikt wordt in de 
waterketen. Het eindresultaat is dat de partijen in de waterketen continu gericht samenwerken 
om een optimale kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten te leveren. 
 

Financiële consequenties 
De middelen van € 5 miljoen worden beschikbaar gesteld via de reserve coalitieakkoord, CP 
Waterketen.  
De verdeling van de middelen over de komende jaren is als volgt gewijzigd: 
 
Jaarschijf Huidige 

kasritme 
Voor te stellen 
kasritme 

2008 €1.500.000 €   500.000 
2009 €1.500.000 €2.000.000 
2010 €2.000.000 €2.000.000 
2011 €              0 €   500.000 
Totaal €5.000.000 €5.000.000 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
n.v.t. 
 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
n.v.t. 
 

Voorgesteld wordt  
• Het projectplan Waterketen en het Communicatieplan Waterketen voor kennisgeving aan 

te nemen. 
• In te stemmen met de gewijzigde kasritme t.b.v. de uitvoering van het 

Stimuleringsprogramma Waterketen. 
• Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.  
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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 Ontwerp-besluit  

Besluit van 23 juni 2008  
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 mei 2008, afdeling BEW, nummer 2008INT221668; 
 

Besluiten:  
 
� Het kasritme t.b.v. de uitvoering van het Stimuleringsprogramma Waterketen als volgt aan 

te passen: 2008: € 500.000,- ; 2009: € 2.000.000,- ; 2010: € 2.000.000,- en 2011: € 
500.000,- . 

� Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.  
 

voorzitter, 
 

griffier, 
 


