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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
De strategische visie geeft richting aan de inhoud van het nieuwe Waterplan 2010-2015, dat in de loop 
van het jaar verder vorm zal gaan krijgen en dat in 2009 aan u ter vaststelling zal worden voorgelegd. 
 
Enkele belangrijke achtergronden voor het opstellen van een nieuw Waterplan zijn: de voortgaande 
ruimtelijke ontwikkeling in onze provincie en de veranderingen in onze watersystemen, mede onder 
invloed van klimaatverandering. Deze ontwikkelingen roepen vragen op op het terrein van 
waterveiligheid en risicobeheersing, robuust en klimaatbestendig maken van onze watersystemen, en 
de kwaliteit van inrichting en beheer van de waterketen 
 
Aanleiding 
De nieuwe Waterwet, die waarschijnlijk medio 2009 in werking treedt, vraagt Provinciale staten in een 
of meer ‘regionale waterplannen’ de hoofdlijnen vast te leggen van het in de provincie te voeren 
waterbeleid en de daartoe behorende aspecten van het provinciale ruimtelijke beleid. Zowel rijk 
(Nationaal Waterplan), provincie (Regionaal Waterplan) als waterschappen (waterbeheerplannen) 
werken in 2008 en 2009 hard aan de ontwikkeling van nieuw waterbeleid. Drie van de vier inliggende 
waterschappen zullen hun waterbeheerplannen eind 2009 herzien. Omdat het provinciaal waterplan de 
kaders schetst voor het beleid van de waterschappen, is het belangrijk dat de provincie in 2008 
minimaal een eigen visie op het waterbeheer ontwikkelt. Daarnaast is er een wettelijke verplichting 
om uiterlijk in december 2009 het waterhuishoudingsplan aangepast te hebben aan de eisen van de 
Kaderrichtlijn Water (KRW). 
 
Voorgeschiedenis 
Op 30 januari 2008 hebben wij het plan van aanpak voor de herziening van het 
Waterhuishoudingsplan vastgesteld. Dit document is u ter kennisneming toegestuurd. Vervolgens is 
gestart met de strategische visie. Daartoe heeft een brede consultatieronde plaatsgevonden langs 
waterbeheerders, gemeenten, natuurterreinbeheerders en LTO. 
Het strategisch beleid ten aanzien van grondwater is onlangs door Provinciale Staten reeds vastgesteld 
in het Grondwaterplan 2008-2013 en zal mede onderdeel vormen van het nieuwe Waterplan. 
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Essentie / samenvatting 
Een lange termijn-verkenning (2050) van ontwikkelingen in onze watersystemen o.a. door 
klimaatverandering, vormt de basis voor de strategische visie. Klimaatontwikkeling,maar ook de 
maatschappelijke en economische ontwikkeling van de provincie beïnvloeden onze watersystemen en 
onze waterveiligheid.  
Ook bij het opstellen van WHP3 zijn de meeste ontwikkelingen al onderkend. Wb21 hield rekening 
met klimaatontwikkelingen, de KRW was ingezet en veiligheid was een belangrijk issue.  
Op basis van nieuwe informatie, nieuwe inzichten en nieuwe wettelijke instrumenten zal in het 
Waterplan het beleid worden geactualiseerd. Ook wordt er voor zorggedragen dat kennis wordt 
verzameld om in het licht van onzekere ontwikkelingen ook na dit plan te kunnen blijven zorgen voor 
een duurzaam ingericht watersysteem voor Utrecht. 
 
In de visie staan drie pijlers centraal: waterveiligheid, kwaliteit en kwantiteit van watersystemen, en 
gebruik en beleving van water. Naast doorgaan op de ingeslagen weg zijn er vijf belangrijke punten 
die in het Waterplan uitgewerkt moeten worden: 
• Waterveiligheid expliciet en vroegtijdig meenemen bij locatiekeuze en (her)ontwikkeling van 

woon- en werkgebieden. 
• Op orde brengen van de dijkringen, wat niet los kan worden gezien van een verzoek aan het rijk 

om de normen in de Wet op de Waterkering te herzien. 
• Robuuste, klimaatbestendige watersystemen. Om functies daarbinnen te kunnen blijven faciliteren 

zouden functiewijziging, herbegrenzing van EHS/landbouwgebied of nadere voorschriften aan 
grondgebruik onder voorwaarden moeten kunnen worden overwogen. 

• De verdeling van zoet water binnen Utrecht en de doorvoer naar West-Nederland. 
• Bevordering van efficiëntie en kwaliteitsverbetering in de waterketen en –in bredere zin- de 

samenwerking tussen schappen en gemeenten als gevolg van nieuwe wettelijke ontwikkelingen. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De strategische visie geeft richting aan de inhoud van het nieuwe Waterplan, dat in de loop van het 
jaar verder vorm zal krijgen. 
Het nieuwe Waterplan wordt uiteindelijk kaderstellend voor het eigen handelen van de provincie en 
voor het handelen van de waterschappen. 
 
Financiële consequenties 
n.v.t. 
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Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
De strategische visie Waterplan omvat zelf nog geen bestuurlijke dilemma’s/politieke gevoeligheden 
maar bij het opstellen van het Waterplan zelf zijn deze wel te verwachten rondom de volgende 
thema’s: 
• De aspecten van het provinciale ruimtelijke beleid die behoren bij de hoofdlijnen van het in de 

provincie te voeren waterbeleid. Het Waterplan is voor de ruimtelijke aspecten namelijk tevens 
structuurvisie als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet ruimtelijke ordening.  

• Mogelijke versterking van de C-keringen langs de Hollandse IJssel en het Amsterdam Rijnkanaal 
ter versterking van de "achterdeur" van de Randstad 

• Het rijk vragen om aanpassing van de normen in de Wet op de Waterkering gezien de sterke 
verstedelijking van Utrecht sinds de jaren '50. 

 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
n.v.t. 
 
Voorgesteld wordt de ontwerp Strategische visie Waterplan 2010-2015 vast te stellen als 
richtinggevend document voor het opstellen van het Waterplan 2010-2015. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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besluit 

Besluit van 23 juni 2008 tot het vaststellen van Waterplan Utrecht 2010-2015: strategische visie 
voor het waterplan. 

Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 mei 2008, afdeling BEW, nummer 2008INT222135; 
 
Gelezen de ontwerp strategische visie;  
 
Overwegende dat dit stuk richting geeft aan de inhoud van het nieuwe Waterplan 2010-2015;  
 
Besluiten:  
 

Het document Waterplan Utrecht 2010-2015: strategische visie voor het waterplan vast te 
stellen als richtinggevend document voor het opstellen van het Waterplan 2010-2015. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
De wettelijke grondslag ligt in artikel 4.4., lid 1, van de Waterwet, die waarschijnlijk medio 2009 in 
werking treedt:  
“Provinciale staten leggen in een of meer regionale waterplannen de hoofdlijnen vast van het in de 
provincie te voeren waterbeleid en de daartoe behorende aspecten van het provinciale ruimtelijke 
beleid. Deze plannen zijn voor de ruimtelijke aspecten tevens structuurvisies als bedoeld in artikel 2.2 
van de Wet ruimtelijke ordening”. 
 
In de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn water is geregeld dat KRW-maatregelen voor het bereiken 
van de KRW-milieudoelstellingen in oppervlaktewater en grondwater m.i.v. eind 2009 moeten zijn 
geprogrammeerd onder andere in provinciale plannen voor de waterhuishouding. 
 
2. Beoogd effect 
De strategische visie geeft richting aan de inhoud van het nieuwe Waterplan, dat in de loop van het 
jaar verder vorm zal krijgen. 
Het nieuwe Waterplan wordt uiteindelijk kaderstellend voor het eigen handelen van de provincie en 
voor het handelen van de waterschappen. 
 
3. Argumenten 
n.v.t. 
 
4. Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
5. Financiën 
n.v.t. 
 
6. Realisatie 
Het Waterplan 2010-2015 zal in 2009 aan u ter vaststelling zal worden voorgelegd. 
 
7. Juridisch 
n.v.t. 
 
8. Europa 
n.v.t. 
 
9. Communicatie 
• 21 mei: discussiebijeenkomst portefeuillehouder, dijkgraven en HID Rijkswaterstaat Utrecht over 

de ontwerp strategische visie (ambtelijke voorbereiding: 16 mei) 
• 6 juni: ambtelijk werkbezoek van het projectteam Nationaal Waterplan aan de provincie Utrecht: 

delen van kennis, wensen en verwachtingen tussen de Utrechtse waterpartners en het rijk. 
• na definitieve vaststelling van de strategische visie verspreiding onder onze waterpartners. 
 
10. Bijlagen 
Waterplan Utrecht 2010-2015: strategische visie voor het waterplan; ontwerp 29 april 2008 
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Artikelsgewijze toelichting 
n.v.t. 
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