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Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 

Jaarlijks rapporteren provincie en waterschappen over de voortgang en uitvoering van het waterbeleid. De 

Waterrapportage 2021–2022 gaat over de realisatie van het waterbeleid in 2021 en geeft aandacht aan de 

actualiteit in 2022. Deze voortgangsrapportage is de laatste in de planperiode van het Bodem, Water en Milieuplan 

2016-2021. Via dit beleidsplan geeft de provincie Utrecht regionale kaders voor het waterbeleid van de vier 

Utrechtse waterschappen. Uit deze rapportage blijkt dat de voortgang en uitvoering van het waterbeleid door 

provincie en waterschappen overwegend conform planning verlopen is. 

Toelichting: 

Voor alle thema’s, te weten: waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, afvalwater en grondwater, verloopt de 

voortgang en uitvoering overwegend conform planning. In de Waterrapportage is ook aandacht voor digitale 

veiligheid binnen de watersector. Bij afwijking van de planning is de reden hiervoor in de rapportage toegelicht.  

Over de voortgang van de Kader Richtlijn Water (KRW) wordt u aanvullend geïnformeerd via een apart memo dat 

beschikbaar is voor de commissie RGW vergadering van 23 november 2022. Dit memo beschrijft de stand-van-

zaken van de uitvoering van de KRW, hoe de waterschappen aankijken tegen het halen van de KRW doelen in 

2027, en welk handelingsperspectief er op korte termijn is om de inzet voor de KRW te intensiveren. Dit heeft u 

eerder dit jaar in de commissie RGW en bij de behandeling van het Statenvoorstel van de Zomernota 2022 

verzocht. 
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Vervolgprocedure / voortgang: 

Deze voortgangsrapportage is de laatste in de planperiode van het Bodem, Water en Milieuplan 2016-2021. Over 

de voortgang van het  Bodem- en waterprogramma 2022-2027 (BWP) zal op een andere wijze worden 

gerapporteerd. Over de opzet van de monitoring en evaluatie van het BWP ontvangt u in januari 2023 een 

Statenbrief.  

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 




