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Onderwerp Statenbrief:
Waterrapportage 2020 - 2021

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
De provincie Utrecht geeft via het Bodem, Water- en Milieuplan 2016 – 2021 regionale kaders voor het 
waterbeleid van de vier Utrechtse waterschappen. Jaarlijks rapporteren provincie en waterschappen over de 
voortgang en uitvoering van het waterbeleid. De Waterrapportage 2020 – 2021 gaat over de realisatie van het 
waterbeleid in 2020 en geeft aandacht aan de actualiteit in 2021. Uit deze rapportage blijkt dat de voortgang en 
uitvoering van het waterbeleid door provincie en waterschappen overwegend conform planning verloopt.

Inleiding 
De provincie Utrecht geeft via het Bodem, Water- en Milieuplan 2016 – 2021 regionale kaders voor het 
waterbeleid. Het sectorale waterbeleid is verder uitgewerkt in de door de vier Utrechtse waterschappen 
vastgestelde waterbeheerplannen 2016 - 2021. De provincie heeft toezicht op de uitvoering van de taak van de 
waterschappen. Over de voortgang van de uitvoering van het beleid van de provincie en waterschappen wordt 
jaarlijks een rapportage opgesteld. De Waterrapportage 2020 – 2021 gaat over de realisatie van het waterbeleid 
in 2020 en geeft aandacht aan de actualiteit in 2021. 

Toelichting 
De voortgang en realisatie van het waterbeleid verloopt overwegend conform planning. Dat geldt voor de thema’s 
waterveiligheid, waterkwaliteit, waterkwantiteit, afvalwater en grondwater. Ook is in de waterrapportage aandacht 
besteed aan digitale veiligheid binnen de watersector. Bij afwijking van de planning is de reden hiervoor in de 
rapportage toegelicht.

De waterrapportage bevat daarnaast een toelichting op vismigratie, waarbij de relatie is beschreven met de Kader 
Richtlijn Water (KRW) en welke initiatieven er binnen het stroomgebied van Rijn-West lopen (zie Hoofdstuk 3). 
Tot slot refereert de waterrapportage ook aan het Randstedelijk Rekenkameronderzoek naar bescherming van 
drinkwaterbronnen (juni 2021). In het statenvoorstel ‘Rekenkamer rapport Bescherming Drinkwaterbronnen’ (PS 
2021RGW03), vastgesteld op 22 september 2021, heeft u GS verzocht om na 1 jaar PS te informeren over de 
stand van zaken ten aanzien van de aanbevelingen. De voortgangsbrief kunt u in september 2022 verwachten. 

Vervolgprocedure / voortgang
De waterrapportage wordt u jaarlijks toegezonden om u te informeren over de voortgang van de beleidsdoelen 
die volgen uit het BWM-plan 2016-2021. Dit betekent dat u volgend jaar voor deze planperiode de laatste 
waterrapportage over 2021 ontvangt. Vanaf 2022 gaat de nieuwe planperiode in. Het Bodem- en 
waterprogramma 2022-2027 wordt begin 2022 ter vaststelling aan u aangeboden. Ook de waterschappen zijn 
bezig met het vaststellen van nieuwe Waterbeheerprogramma’s 2022-2027. Voor de rapportageperiode 2022-
2027 zal op basis van de nieuwe programma’s, een nieuwe rapportage in samenspraak met de waterschappen 
ontwikkeld worden. De eerste nieuwe rapportage is dan in 2023. 
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