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MEMORANDUM 

TOEZEGGING RESULTAAT OVERLEG WATERSCHAPPEN 
OVER DOELBEREIK KRW 

DATUM 09‑11‑2022 

VAN Gedeputeerde Sterk 

AAN Provinciale Statencommissie RGW 

In uw vergadering van 21 september 2022 heeft u naar aanleiding van de bespreking van de zomernota 
2022 GS gevraagd in overleg te treden met de waterschappen om te bespreken of (financiële) bijsturing 
van het provinciale beleid nodig is om de doelen van Kaderrichtlijn water (KRW) voor de Utrechtse 
waterlichamen te halen in 2027.  

Het onderwerp is geagendeerd in de reguliere overleggen met de bestuurders van de vier 
waterschappen. Op basis van deze overleggen en aanvullende informatie komen wij gezamenlijk tot de 
volgende conclusies:  

• De waterschappen zien reële risico's voor het halen van de KRW-doelen. Genoemd worden:
geopolitieke ontwikkelingen, spanning in de agrarische sector, de onzekerheid over opstart
Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), heroverweging door verkiezingen, effect van
klimaatverandering op waterkwaliteit, de rivierkreeft, onzekere benodigde inzet van derden.

• De waterschappen geven aan dat ze alles op alles zetten om aan de eigen resultaatsverplichting
te voldoen. Hier bestaat geen financiële afhankelijkheid van de provincie. Het is wel zo dat
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht nog geen volledige financiering heeft voor het
maatregelpakket.

• De nationale tussenevaluatie in 2024 is het meest geschikte moment om te bepalen of
aanvullende maatregelen nodig zijn.

• Er zal veel afhangen van het succes van het nationale en regionale stikstofbeleid, zoals dat in de
uitwerking van het NPLG op provinciaal niveau gestalte krijgt.

Conclusie over het KRW-beleid  
Uit de gesprekken met de vier waterschappen concluderen wij dat de bestuurders van de 
waterschappen op dit moment geen (financiële) bijsturing van het provinciaal beleid noodzakelijk vinden 
voor de KRW. Samen met waterschappen werken we in de stroomgebieden Rijn-West en Rijn-Oost 
mee aan de landelijke tussenevaluatie in 2024. Op basis daarvan kunnen we gezamenlijk de juiste 
vervolgstappen formuleren.  

Wens voor samenwerking aangedragen door Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 
(HDSR) 
Naast de beantwoording van onze vraag over bijsturing KRW-beleid vraagt HDSR de lopende 
samenwerking voort te zetten en te intensiveren, ook in andere dossiers en opgaven in het landelijk 
gebied. De wens van HDSR ligt in lijn met wat we al doen of in gang hebben gezet.  
De waterschappen krijgen een duidelijke positie, zoals in de Uitvoeringsstrategie Landelijk gebied 
(ULG) ook is opgenomen. Wij willen, daar waar mogelijk, tegemoet komen aan de wens van HDSR. 
Daarbij zijn we afhankelijk van regelgeving en van andere partijen. Als in de toekomst blijkt dat de wens 
van HDSR aanleiding geeft tot financiële wijzigingen, zullen deze in de reguliere P&C-cyclus worden 
opgenomen.  
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