ONDERWERPEN IN BWP EN EERDERE STUKKEN IN CIE RGW
Opmerkingen:
1. De Statenbrief Waterrapportage 2019-2020 staat op de agenda voor de Cie RGW vergadering op 14 oktober 2020. De
Waterrapportage 2019-2020 bevat de jaarlijkse rapportage van de voortgang en uitvoering van het waterbeleid door provincie en
de waterschappen. Ook bevat deze rapportage een vooruitblik naar ontwikkelingen in 2020 en verder. De onderstaande
onderwerpen in het BWP zijn allen beschreven in de Waterrapportage.
2. Ambities en strategisch beleid voor alle onderstaande onderwerpen zijn opgenomen in de Ontwerp Omgevingsvisie die nu ter
inzage ligt. Eerder is de concept ontwerp Omgevingsvisie besproken in de cie Omgevingsvisie van 15 januari 2020.

Onderwerp in BWP

Relatie met eerdere Statenbrieven en informatiesessies

Schoon oppervlaktewater
(KRW, ecologische doelen niet-KRW wateren,
opkomende stoffen, zwemwater, drinkwater uit
oppervlaktewater)

✓ Bijeenkomst over de KRW van 4 februari 2019 voor Statenleden,
samen met de leden van de DB’s en AB’s van de vier waterschappen.
✓ Aanpak nieuwe stoffen (2019 RGW08-01 Cie RGW, 21 jan 2019)

Schoon grondwater en bodem
(KRW en Grondwaterrichtlijn, grondwaterkwaliteit voor
drinkwater, historische verontreinigingen)

✓ Statenbrief Verlenging Provinciaal Uitvoeringsprogramma
Bodemconvenant in 2021 (Cie RGW, 14okt20)
✓ Statenbrief diffuus lood in de bodem (2019RGW95, cie RGW
09okt19)
✓ Info sessie over PFAS (2019)
✓ Diverse keren geïnformeerd over concrete projecten met
verontreinigingen zoals Nedereindse Plas, Westdijk Bunschoten etc

Voldoende water
(zoetwatervoorziening en waterbeschikbaarheid,
grondwateronttrekkingen, strategische
grondwatervoorraad en nieuwe zoekgebieden,
verdrogingsgevoelige natuurgebieden)

✓ Statenbrief Evaluatie Verdrogingsbestrijding 2020 provincie Utrecht
(Cie RGW, 14okt20)
✓ Statenbrief samenwerkingsovereenkomst en PvA Blauwe Agenda
voor de Utrechtse Heuvelrug (2020RGW115, cie RGW 9 september
2020)
✓ Memo droogtesituatie (2020RGW129, cie RGW 14okt20)

Waterveiligheid
(primaire en regionale keringen, gevolgbeperkingen
overstroming, calamiteiten bij
overstromingen/wateroverlast/droogte)

✓ Infosessie Veilige en mooie dijken (Cie RGW, 07okt20) en Statenbrief
Programma Mooie en Veilige Dijken (Cie RGW, 14okt20)
✓ Memo droogtesituatie (2020RGW129, cie RGW 14okt20)

1

