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Het nationaal waterplan en de regionale 
(provinciale) waterplannen zijn strategisch en 
beleidsmatig van aard. In de beheerplannen 
van de waterbeheerders worden de condities 
en maatregelen vastgelegd om die 
doelstellingen ook daadwerkelijk te bereiken. 
Voor al deze plannen bedraagt de plancyclus 
zes jaar. De provincie Utrecht heeft het 
regionaal waterbeleid vorm en plaats gegeven 

Regionaal waterbeheer

De schaalvergroting en de daarmee samenhangen-
de bundeling van watertaken bij de waterschappen 
heeft geleid tot verdergaande professionalisering bij 
de waterschappen. Zij hebben een brede kijk op het 
regionaal waterbeheer. Als gevolg van deze ontwik-
kelingen kunnen zij hun taken adequaat uitvoeren en 
vanuit een meer autonome bevoegdheid een 
bredere invulling geven aan de uitvoering van het 
takenpakket. De provincie dient zich vanuit haar rol 
als gebiedsregisseur toe te leggen op het vormen 
van de verbinding tussen integrale gebiedsontwikke-
ling en het door de waterschappen ontwikkelde en 
uitgevoerde sectoraal waterbeleid. De kaderstelling 
en het volgen van de realisatie van doelstellingen bij 
de waterschappen kan door de provincie Utrecht 
daarmee ook meer op hoofdlijnen plaatsvinden. 
Het vorenstaande laat onverlet dat de provincie een 
belangrijke verantwoordelijkheid heeft bij het maken 
van een integrale belangenafweging. Die afweging 
vindt plaats op terreinen als ruimtelijke ordening, 
milieu, water, archeologie, volksgezondheid en 
economie en komt tot uitdrukking in een beleidsma-
tige sturing via planvorming. Het met regelmaat en 
adequaat volgen van de wijze waarop de water-
schappen invulling geven aan de aan hen opgedra-
gen taken borgt dat de integrale belangenafweging 
ook in de praktijk gevolg krijgt. Daartoe vindt er 
periodiek bestuurlijk overleg plaats tussen de 
provincie Utrecht en de individuele waterschappen. 
In de door Gedeputeerde Staten in 2011 vastgestel-
de ‘Nota Relatie provincie Utrecht met de water-
schappen’ is de visie van de provincie Utrecht op 
het toezicht, het wettelijk kader en criteria voor 
toetsing vastgelegd. Op grond van de Waterverorde-
ningen rapporteren de waterschappen jaarlijks over 
de voortgang van de acties c.q. beleidsdoelen die 
volgen uit de beleidsplannen. 

Opzet en inhoud voortgangsrapportage 
waterschappen

Voor de rapportages van de waterschappen hebben 
wij een format gebruikt met stoplichtmethode 
(kleurcode groen, geel, rood en grijs). De in het 
Bijlagerapport opgenomen voortgangsrapportages 
2019 zijn in de volgende vijf hoofdthema’s onderver-
deeld: (1) Waterveiligheid, (2) Waterkwantiteit, (3) 
Waterkwaliteit, (4) Afvalwater, (5) Overige onderwer-
pen. Deze thema’s omvatten het spectrum van het 
takenpakket van de waterbeheerders.  
De rapportages van de waterschappen kunnen niet 
los worden gezien van de provinciale context / 
beleid BWM-plan. Die provinciale context hebben wij 
opgenomen in het Hoofdrapport (1 t/m 7) van deze 
Waterrapportage 2019 - 2020. Voor de regionale 
keringen rapporteren de waterschappen jaarlijks 
nog afzonderlijk aan Gedeputeerde Staten. Deze 
rapportages over regionale keringen maken onder-
deel uit van deze rapportage en zijn op hoofdlijnen 
beschreven onder (1) Waterveiligheid. Voor de 
realisatie van de doelen die volgen uit de Kaderricht-
lijn Water (KRW) zijn de waterschappen van groot 
belang. Utrecht ligt in twee deelstroomgebieden van 
de Rijn-Delta: Rijn-West en Rijn-Oost. Voor dit 
onderdeel verwijzen wij naar (3) Waterkwaliteit. 
Deze integrale rapportage gaat over de realisatie 
van het waterbeleid van de waterschappen in het 
jaar 2019 en kijkt vooruit naar ontwikkelingen in 
2020 – 2021 en verder. Deze Waterrapportage 
2019 – 2020 bestaat uit de volgende onderdelen: 

Deze Waterrapportage 2019 – 2020 bestaat 
uit de volgende onderdelen: 
• Voortgangsrapportage waterschappen 2019 

(Bijlagerapport);
• Actualiteit 2020 – 2021 

(provincie en waterschappen).

Toelichting en beoordeling voortgangsrap-
portage 2019 waterschappen

Uit de voortgangsrapportages van de vier Utrechtse 
waterschappen blijkt dat de acties voor deze 
planperiode voor de vijf hoofdthema’s in 2019 op 
schema zijn! Dit betekent dat de waterschappen op 
koers zijn met de uitvoering van de beleidsdoelen 
die volgen uit de plannen 2016 - 2021. Daarnaast 
zijn er de reguliere taken van de waterschappen 
zoals het actualiseren van peilbesluiten, rapportage-
verplichtingen, beoordeling en monitoring van 
zwemwater en afvalwater, periodieke evaluaties. 
Daar waar sprake is van aandachtspunten is de 
reden hiervoor opgenomen en toegelicht in de 
rapportage. In het deze Waterrapportage 2019 – 
2020 benoemen wij de belangrijkste zaken uit de 
rapportages van de waterschappen.  De volledige 
rapportages van de waterschappen zijn opgenomen 
in het Bijlagerapport. 
 
Samenwerkingsagenda Water 
 
Het regionaal waterbeheer wordt gekenmerkt door 
samenwerking tussen verschillende bestuursorga-
nen. Ieder met eigen taken en vanuit een eigen 
verantwoordelijkheid. Een goede relatie tussen de 
provincie Utrecht, de vier waterschappen en 
Rijkswaterstaat Midden-Nederland is van groot 
belang voor succesvol regionaal waterbeheer! In 
2015 is om die reden de Samenwerkingsagenda 
Water gestart. De in gang gezette projecten (o.a. 
nieuwe stoffen, living labs omgevingswet, klimaatbe-
stendige wegen) zijn op koers en kennen hun eigen 
dynamiek. In januari 2019 is de Samenwerkingsa-
genda Water geëvalueerd. Besloten is de bestuurlij-
ke samenwerking voor de komende periode in te 
zetten op actuele onderwerpen waarvoor een 
strategische richting moet worden bepaald en/of 

Inleiding in het Bodem, Water- en Milieuplan (BWM plan 
2016 – 2021). Het sectorale waterbeleid is 
verder uitgewerkt in door de waterschappen 
vastgestelde waterbeheerplannen 2016 - 2021.  
Deze waterrapportage gaat over de realisatie 
van beleid door provincie en waterschappen 
(voortgangsrapportages 2019) en geeft ruim 
aandacht aan de actualiteit 2020 - 2021.   

meer gebiedsgericht in te vullen. De samenwerking 
met de waterschappen op gebied van de Omge-
vingsvisie en het Bodem- en Water programma 
geeft daar ook invulling aan.

Actueel: Omgevingswet!
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is 
uitgesteld tot 1 januari 2022. De planning voor het 
Nationale Waterprogramma van het Rijk is ook   
naar achter verschoven i.v.m. de coronacrisis. Wij 
werken nu aan het Bodem en Water Programma 
provincie Utrecht (BWP) dat als ontwerp in 2021 
onder de huidige wetgeving zal worden opgesteld. 
Dit programma krijgt na de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet een formele status als (verplicht) 
programma onder deze wet. Het BWP is een 
uitwerking van de ambities en beleid voor bodem- 
en waterthema’s uit de (ontwerp) Omgevingsvisie 
provincie Utrecht. Het gaat dan om thema’s als 
schoon oppervlaktewater, schone bodem en 
grondwater, voldoende water, waterveiligheid en 
energie uit bodem en water. Onderdeel van het 
programma is het Regionaal Waterplan (na inwer-
kingtreding Omgevingswet, Regionaal Waterpro-
gramma), waarin o.a. de uitwerking van de Europe-
se richtlijnen worden vastgelegd van de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW), Grondwaterrichtlijn 
(GWR), Zwemwaterrichtlijn, Richtlijn Overstromingsri-
sico’s (ROR). De beleidsdoelen zullen wij in het BWP 
actualiseren. Ook de doelen voor overig water 
zullen hierin worden vastgelegd. Op dit moment 
bepalen wij de exacte planning voor het nieuwe 
programma. De Utrechtse waterschappen zijn 
gestart met de voorbereiding van de nieuwe 
waterbeheerplannen voor de periode 2022 – 2027. 
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Inleiding

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR): 
Waterbeheerplan Waterkoers 2016 – 2021 
‘water in beweging’;

Waterschap Vallei en Veluwe (WSVV): 
Waterbeheerprogramma 2016 – 2021 
‘samen werken ons aan water’;

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV): 
Waterbeheerplan 2016 – 2021 
‘waterbewust en waterrobuust’;

Waterschap Rivierenland (WSRL): 
Waterbeheerprogramma 2016 – 2021 
‘koers houden, kansen benutten’.

De vigerende waterbeheerplannen voor de water-
schappen zijn:
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Waterveiligheid 1

Schoonhoven

Lopik

Nieuwegein Houten

Wijk bij duurstede

Amerongen

Rhenen

Grebbedijk

Wageningen

Lek

Lek

Het grootste deel van onze provincie ligt in 
overstroombaar gebied. Onze waterveiligheid 
wordt voor een groot deel bepaald door 
primaire en regionale keringen. De nieuwe 
waterveiligheidsnormen van het Rijk per 1 
januari 2017 hebben geleid tot opgaven voor 

Primaire keringen 2019   
Prioriteit BWM-plan: ontwikkelen van een 
robuust en duurzaam bodem- en watersys-
teem en een waterveilige provincie. 

In de provincie Utrecht werken (3) waterschappen 
aan de voorbereiding en uitvoering van een aantal 
dijkversterkingsprojecten aan de primaire waterke-
ringen. Deze projecten doorlopen drie fasen: 1) 
verkenning 2) planvoorbereiding 3) realisatie. In 
Utrecht zijn dit ‘Sterke Lekdijk’, Grebbedijk, Vianen 
en een deel van het traject fort Everdingen – 
Ameide Sluis. Dit laatste traject is in 2020 samen-
gevoegd met het project Streefkerk – Ameide 
(project SAFE).  De provincie participeert bij de 
dijkversterkingsprojecten van de waterschappen om 
de omgevingskwaliteit (o.a. natuur, cultuur, recrea-
tie, mobiliteit) te optimaliseren. De opgave is om de 
Neder-Rijn en Lek te ontwikkelen tot belangrijke 
iconen in het rivierenlandschap. In 2018 is het 
Ambitiedocument ‘Sterke Lekdijk & Grebbedijk, 
veilige dijken in een mooie omgeving’ door Gedepu-

teerde Staten en Provinciale Staten van Utrecht 
vastgesteld. De provincie Utrecht pakt de verbindende 
rol op tussen de partijen in het rivierengebied (water-
schap, gemeenten, recreatieschap, natuur beherende 
organisaties en anderen). Daarnaast heeft de provincie 
een regulerende rol. De provincie is formeel bevoegd 
voor het goedkeuren van het Projectplan Waterwet en 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de Milieu Effect 
Rapportage (MER).  De provincie is ook verantwoorde-
lijk voor het verlenen van een aantal vergunningen 
(Natuurbeschermingswet en Ontgrondingenwet).

• HDSR heeft de opgave van het dijkversterkingspro-
ject Sterke Lekdijk en dat bedraagt 55,2 kilometer 
(incl. 3,7 km van RWS).  Het project bestaat uit zes 
deelprojecten, drie daarvan bevinden zich in de 
verkenningsfase en één in de fase van planuitwerking, 
zijnde het project Salmsteke. Voor Salmsteke is in 
2019 het voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld. Voor 
het deeltraject Wijk bij Duurstede – Amerongen is in 
2019 een Intentieovereenkomst gesloten. Met deze 
overeenkomst committeren partijen (Provincie, HDSR, 

RWS, gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse 
Heuvelrug) zich aan samenwerking om het gebied 
mooier en veiliger te maken. De laatste twee deel-
projecten worden de komende jaren opgestart. De 
indicatieve planning is om voor 2030 de uitvoering 
van alle deelprojecten af te ronden.

• WSVV werkt conform planning aan de projecten uit 
het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP). Voor 
WSVV zijn dit op Utrechts gebied de rivier de Eem en 
Zuidelijke Randmeerdijken en de Grebbedijk. In 2019 is 
het (ontwerp)Voorkeursalternatief (VKA) voor de 
verbetering van de Grebbedijk door het bestuur 
vastgesteld en ter inzage gelegd. Voor het traject 
Westdijk is eveneens in 2019 het (ontwerp)Voorkeur-
salternatief vastgesteld. WSVV werkt nu aan de 
planuitwerking en de voorbereiding van de uitvoering.  

• WSRL heeft voor de projecten binnen het Programma 
Ruimte voor de Rivier de veiligheidsdoelstelling bereikt 
en alle projecten zijn afgerond. Voor Utrecht waren dit 
Lekdijk Vianen (opgave 0.25 Km veilig en afgerond) en 

dijkversterkingsproject Hagestein-Opheusden (HOP). 
Voor de projecten uit het HWBP is voor de Diefdijk 
(opgave 8.0 Km veilig en afgerond) de opgave in 
2018 gerealiseerd. Voor Vianen (opgave is 0.6 Km 
veilig en afgerond) is het definitieve projectplan in 
september 2019 vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur (projectplan is vervolgens goedgekeurd 
door GS van Utrecht). Gestart is met een plan van 
aanpak voor de verdere uitwerking. De scope van 
het project is aangepast door (1) verlenging van het 
werktraject met 325 meter in de richting van de 
A27 en (2) integrale dijkversterking voor het gehele 
aangepaste werktraject in plaats van partiele 
oplossingen. De startdatum van dijkversterking 
Vianen is op 13 juli 2020. Voor het traject Fort 
Everdingen – Ameide Sluis (opgave 7 Km veilig en 
afgerond) is de voorverkenning in 2017 gestart en 
deze wordt in 2020 afgerond. Gestart is met het 
Plan van Aanpak voor de verkenningsfase. 

• AGV heeft in het Utrechtse deel van het beheerge-
bied geen opgaven voor primaire keringen.

Vianen

MobiliteitVersterking dijken Natuur RecreatieCultuurhistorie

dijkversterkingen voor vrijwel alle Neder-Rijn- 
en Lekdijken in de Provincie Utrecht. De 
waterschappen HDSR, WSRL en WSVV trekken 
deze dijkversterkingsprojecten in de provincie 
Utrecht. In 2050 moeten alle primaire 
keringen aan de nieuwe normen voldoen.

Voortgang op schema



dijkversterkingsproject Hagestein-Opheusden (HOP). 
Voor de projecten uit het HWBP is voor de Diefdijk 
(opgave 8.0 Km veilig en afgerond) de opgave in 
2018 gerealiseerd. Voor Vianen (opgave is 0.6 Km 
veilig en afgerond) is het definitieve projectplan in 
september 2019 vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur (projectplan is vervolgens goedgekeurd 
door GS van Utrecht). Gestart is met een plan van 
aanpak voor de verdere uitwerking. De scope van 
het project is aangepast door (1) verlenging van het 
werktraject met 325 meter in de richting van de 
A27 en (2) integrale dijkversterking voor het gehele 
aangepaste werktraject in plaats van partiele 
oplossingen. De startdatum van dijkversterking 
Vianen is op 13 juli 2020. Voor het traject Fort 
Everdingen – Ameide Sluis (opgave 7 Km veilig en 
afgerond) is de voorverkenning in 2017 gestart en 
deze wordt in 2020 afgerond. Gestart is met het 
Plan van Aanpak voor de verkenningsfase. 

• AGV heeft in het Utrechtse deel van het beheerge-
bied geen opgaven voor primaire keringen.

Waterveiligheid 1

Actueel:  
De provincie Utrecht is aangesloten bij het project 
‘Toekomstbestendig watersysteem Amsterdam-Rijn-
kanaal / Noordzeekanaalgebied. Dit project 
(ARK/NZ) heeft een scope voor de lange termijn. 
Vier waterschappen, de provincies Noord-Holland, 
Utrecht en Rijkswaterstaat zijn de partners in het 
project. Op basis van een analyse van het gebied in 
2019 (voor de provincie Utrecht het veenweidege-
bied en stedelijk gebied rondom Utrecht) zijn de 
mogelijke faalkansen in het watersysteem inzichte-
lijk gemaakt. Hieruit volgt wat er dan nodig is om 
het gebied klimaat- en toekomstbestendig te 
maken. Dit heeft grote raakvlakken met andere 
thema’s zoals ruimtelijke ordening (woningbouw, 
infrastructuur) en bodemdaling en vormt daarmee 
input voor de Omgevingsvisie. In 2020 wordt de 
analyse gebruikt om verder onderzoek te doen naar 
wateroverlast, watertekort en verzilting. Zie ook bij 
thema 2 Waterkwantiteit onder zoetwater.

Voor (HDSR) deeltraject Salmsteke van ‘Sterke 
Lekdijk’ is op 22 april 2020 een Samenwerkings-
overeenkomst getekend voor de planuitwerking- en 
realisatiefase. Voor deeltraject Salmsteke – Schoon-
hoven (SAS) en Culemborgse Veer - Beatrixsluis 
(CUB) zijn op 27 juni 2020 Samenwerkingsovereen-
komsten getekend voor de verkenningsfase van 
beide projecten. Doel is om de binnen het kader van 
de dijkversterking kansen te benutten om het 
gebied mooier te maken op basis van gezamenlijke 
opgaven vanuit gemeenten, RWS en overige 
belanghebbende organisaties. In dit verband 
noemen wij de visie Mobiliteit en Recreatie Sterke 
Lekdijk die in 2020 is vastgesteld door Gedeputeer-
de Staten, HDSR en zeven (Lekdijk) gemeenten.

Bij besluit van het Algemeen Bestuur van HDSR is 
op 6 juli 2020 het Voorkeursalternatief (VKA) voor 
het deeltraject Wijk bij Duurstede – Amerongen 
vastgesteld. De verkenningsfase van het 5e deeltra-
ject Jaarsveld – Vreeswijk wordt in 2020 opgestart.
 
Vallei en Veluwe heeft de uitvoering van beheer van 
overstromingsscenario’s overgenomen van de 
provincie. Actuele en adequate overstromingsinfor-
matie is de basis voor de meerlaagsveiligheidsbena-
dering. WSVV maakt nu scenario’s voor de Eem- en 
Randmeerdijken die in 2021 gereed zijn en de basis 
vormen voor advies en besluiten over meerlaagsvei-
ligheid.
 
Op 8 juli 2020 heeft het algemeen bestuur Vallei en 
Veluwe het Voorkeursalternatief gebiedsontwikkeling 
Grebbedijk definitief vastgesteld. De gebiedspart-
ners zijn Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, provin-
cie Utrecht en Gelderland, gemeenten Wageningen 
en Rhenen. 

Waterschap Rivierenland is op 13 juli 2020 gestart 
met dijkversterking Vianen-Oost. Het project Fort- 
Everdingen – Ameide Sluis is in 2020 samenge-
voegd met project Streefkerk – Ameide tot project 
‘SAFE’. 

Op 14 juli 2020 is door Gedeputeerde Staten het 
Programmaplan “mooie en veilige dijken” vastge-
steld. Met dit programma wil de provincie Utrecht 
de waterschappen ondersteunen bij het klaar maken 
van de dijk voor de toekomst. Zoals hierboven al is 
aangegeven is onze ambitie hiervoor in 2018 al 

vastgelegd in het document ‘Sterke Lekdijk & 
Grebbedijk, Veilige dijken in een mooie omgeving’. In 
dit Programmaplan “mooie en veilige dijken” is 
daaraan de dijkversterking van de zuidelijke Lekdijk 
(Streefkerk-Ameide-Fort Everdingen; gemeente 
Vijfheerenlanden) toegevoegd. Dit Programmaplan 
biedt thematische bouwstenen, bedoeld om richting 
te geven aan de provinciale inzet bij de concrete 
gebiedsuitwerkingen die samen met de partners 
worden vormgegeven. Deze vinden hun basis in 
bestaand beleid van de provincie Utrecht.



Waterveiligheid

Regionale keringen 2019

Prioriteit BWM-plan: regionale waterkeringen 
voldoen binnen de afgesproken tijdstippen aan 
de waterveiligheidsnormering. 
 
Een regionale waterkering is een niet-primaire 
waterkering die is aangewezen op basis van een 
provinciale verordening. Daaronder vallen niet alleen 
de ‘natte’ (bijvoorbeeld kades langs boezemwate-
ren), maar ook ‘droge’ waterkeringen. Sinds de 
dijkverschuiving bij Wilnis in 2003 zijn de provincies, 
waterschappen en Rijkswaterstaat aan de slag met 
normering, onderzoek en verbetering van de 
regionale waterkeringen. In het Uitvoeringsbesluit 
regionale waterkeringen West-Nederland 2014 en in 
het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen 
waterschap Vallei en Veluwe 2015 zijn afspraken 
vastgelegd over het toetsen en op orde brengen 
van de regionale keringen. Op basis van deze 
afspraken hebben de waterschappen een uitvoe-
ringsprogramma opgesteld. Dit programma bevat 
de aanpak voor het op orde brengen en houden van 
de regionale waterkeringen en de aanpak voor de 
toetsing. In de Uitvoeringsbesluiten is opgenomen 
dat de regionale waterkeringen die in de vorige 
toetsingsronde zijn afgekeurd in 2020 dienen te 
voldoen aan de veiligheidsnormen. De tweede toets 
op veiligheid van de regionale waterkeringen, met 
inbegrip van de niet waterkerende objecten en 
kunstwerken, dient in 2024 gereed te zijn. Ten 
behoeve van deze toetsing stellen Gedeputeerde 
Staten de maatgevende hoogwaterstanden (MHW) 
vast. Deze maatgevende waterstanden dienen om 
te toetsen of de betreffende regionale keringen 
deze waterstanden veilig kunnen keren. De regiona-

le waterkeringen die in deze toetsronde worden 
afgekeurd moeten in 2030 voldoen aan de veilig-
heidsnorm. 
Jaarlijks rapporteren de Utrechtse waterschappen 
aan Gedeputeerde Staten over de voortgang van het 
op orde brengen en toetsen van de regionale 
keringen. Met het oog op de tweede toetsronde 
gebruiken de West-Nederlandse waterschappen een 
nieuw format voor de voortgangsrapportage. Dit 
format geeft de waterschappen de mogelijkheid om 
naast kwalitatief ook kwantitatief de voortgang van 
de toetsing te rapporteren. 

• HDSR heeft in 2011 het Groot Onderhoudspro-
gramma Regionale Waterkeringen vastgesteld. Dit 
programma beschrijft de werkzaamheden die worden 
voorzien om de regionale waterkeringen op orde te 
brengen en te houden. In 2019 heeft HDSR in totaal 
8,2 km regionale waterkering op orde gebracht. In 
de provincie Utrecht voldoet 87% van de regionale 
waterkeringen aan de norm. In onze provincie is 211 
km voldoende, 4 km is nog niet van een oordeel 
voorzien en 26 km voldeed niet. In 2019 heeft 
Gedeputeerde Staten uitstel verleend aan HDSR voor 
het op orde brengen van 11 projecten regionale 
keringen met een lengte van 10,83 km in provincie 
Utrecht. Deze regionale waterkeringen worden in de 
periode 2021-2024 op orde gebracht. Het uitstel 
geeft het waterschap de mogelijkheid om efficiënt en 
integraal te opereren waarbij het waterschap heeft 
aangegeven dat uitstel niet tot (water)veiligheidsrisi-
co’s leidt. 
 
• WSVV heeft in 2019 de Maatpolderkade over 8,5 
km op orde gebracht en voldoet daarmee aan de 
gestelde veiligheidsnorm. Het voltooien van deze 

versterking is een mijlpaal voor het waterschap 
omdat daarmee alle regionale waterkeringen in het 
beheergebied van Vallei en Veluwe voldoen aan de 
veiligheidsnormen. 

• WSRL werkt aan de uitvoering conform het 
‘Uitvoeringsprogramma regionale waterkeringen 
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 2015 - 
2024’. De regionale keringen worden met een 
integraal verbeterprogramma, bestaande uit 
watersysteemmaatregelen en kadeversterking, op 
orde gebracht tot 2030. In 2019 heeft het water-
schap 5,1 km op orde gebracht. In de provincie 
Utrecht is momenteel 28,8 km voldoende, voor 1,3 
km is nog nader onderzoek nodig en 14,2 km 
voldeed niet. Het waterschap verwacht dat het 
onderzoeksprogramma tot een sterke reductie van 
de kadeversterkingsopgave langs het Merwedeka-
naal zal leiden. Dit onderzoek zal in 2020 worden 
afgerond door het waterschap. 

• AGV werkt aan de uitvoering van het Dijkverbete-
ringsprogramma 2015 - 2024. Dit programma 
omvat zowel groot onderhoud als reconstructiepro-
jecten. Het op orde brengen van regionale waterke-
ringen dient conform afspraak in 2024 gereed te 
zijn. In 2019 heeft het waterschap 19 km op orde 
gebracht. In de provincie Utrecht is momenteel 173 
km op orde, voor 22 km is nog nader onderzoek 
nodig en 19 km voldoet (nog) niet.

Voormalige C-keringen
 
C-keringen bieden als ‘tweede linie’ indirect bescher-
ming tegen de zee, de grote meren of de grote 
rivieren, maar liggen meestal niet direct langs de 
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grote wateren. In de Project Overstijgende Verken-
ning (POV) Centraal Holland heeft in 2018 een 
verkenning plaatsgevonden naar de toekomstige 
status van de C-keringen. Uit de verkenning is het 
voorstel gekomen om de C-keringen langs het 
Amsterdam-Rijnkanaal, Lekkanaal en de Gekanali-
seerde Hollandse IJssel te normeren als regionale 
kering. De provincie Utrecht is bevoegd gezag voor 
de normering van de kering langs de Gekanaliseer-
de Hollandse IJssel (HDSR). Het Amsterdam-Rijnka-
naal en Lekkanaal vallen onder verantwoordelijkheid 
van het Rijk. Deze keringen zijn in 2018 opgenomen 
in het Waterbesluit. In 2019 is de nieuwe regionale 
status van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel 
(normering tot regionale kering) in de provinciale 
Waterverordening vastgelegd.  De kering voldoet 
nog niet voor het gehele traject aan de norm. In 
2020 is HDSR gestart met onderzoek van de 
oevers en de dijk aan de Noordzijde van de Gekana-
liseerde Hollandse IJssel. 

Actueel: 
Tijdens de droogte van voorjaar / zomer 2020 zijn 
extra inspecties uitgevoerd, met name bij de 
veendijken en boezemkaden (regionale keringen) 
o.a. in het gebied van Vijfheerenlanden. Dit type 
regionale keringen is gevoelig voor uitdroging. 
Gecontroleerd wordt of het veen nog onder water 
blijft en of er geen scheurvorming ontstaat. Zie ook 
bij thema Waterkwantiteit / Zoetwater onder 
droogte.

op vitale en kwetsbare objecten. Met deze informa-
tie wordt in 2020 het gesprek aangegaan met 
gemeenten en beheerders, zodat daarna gemeen-
ten en waterschappen kunnen komen tot beleid en 
maatregelen. 
De waterschappen zijn conform de Waterwet 
verplicht om een plan vast te stellen waarin staat 
hoe het waterschap calamiteiten bestrijdt. Dit 
Calamiteitenplan biedt een kader voor het optreden 
van het waterschap en wordt door de waterschap-
pen periodiek geactualiseerd. De (meerdere) 
Calamiteitenbestrijdingsplannen zijn een nadere 
uitwerking hiervan en worden per afzonderlijk 
onderwerp opgesteld. Zie ook het Bijlagerapport. 

Actueel: 
De ROR verplicht tot het maken van overstromingsri-
sicokaarten voor de gebieden met een potentieel 
significant overstromingsrisico. Deze kaarten zijn 
sinds 20 december 2019 publiekelijk beschikbaar 
via www.risicokaart.nl



Waterveiligheid

Overstroming en calamiteiten

De Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) 
verplicht Nederland tot het maken van overstro-
mingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten en 
daarnaast tot het opstellen van een Overstromings-
risicobeheerplan (ORBP). De kaarten en plannen van 
de ROR worden iedere 6 jaar herzien. De tweede 
cyclus van de EU-Richtlijn Overstromingsrisico’s 
(ROR) is in 2016 van start gegaan. Dit heeft in 
2018 geleid tot een voorlopige risicobeoordeling en 
in 2019 tot een actualisatie van de overstromings-
kaarten. De provincies hebben de kaarten gemaakt 
in samenwerking met waterschappen, Rijkswater-
staat en het ministerie van Infrastructuur en Water-
staat. Op dit moment is het ORBP in ontwikkeling, 
dit plan bevat een overzicht van doelen en maatre-
gelen om de overstromingsrisico’s te beheren. Het 
ORBP wordt in 2021 opgeleverd.  
Vanuit het startpunt ‘Intentieverklaring Meerlaagsvei-
ligheid' is samen met de partners een aanpak 
opgesteld om de samenwerking met betrekking tot 
de gevolgen van overstromingen vorm te geven. 
Daarmee wordt invulling gegeven aan een belangrijk 
onderdeel van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. 
Samen met 36 partners werken we verder aan de 
implementatie in het Regionaal Programma Gevolg-
beperking Overstromingen. Partners delen als 
ambitie dat in de toekomst bij hoog water aan de 
kust, het Eemmeer en in de Nederrijn-Lek, slachtof-
fers, schade en maatschappelijke ontwrichting, 
zoveel mogelijk worden voorkómen, veerkracht met 
betrekking tot wederopbouw wordt vergroot en 
evacuatieproblemen ten tijde van de crisissituatie 
worden verkleind. In 2019 is gestart met het in 
kaart brengen van de impact van overstromingen 

1

grote wateren. In de Project Overstijgende Verken-
ning (POV) Centraal Holland heeft in 2018 een 
verkenning plaatsgevonden naar de toekomstige 
status van de C-keringen. Uit de verkenning is het 
voorstel gekomen om de C-keringen langs het 
Amsterdam-Rijnkanaal, Lekkanaal en de Gekanali-
seerde Hollandse IJssel te normeren als regionale 
kering. De provincie Utrecht is bevoegd gezag voor 
de normering van de kering langs de Gekanaliseer-
de Hollandse IJssel (HDSR). Het Amsterdam-Rijnka-
naal en Lekkanaal vallen onder verantwoordelijkheid 
van het Rijk. Deze keringen zijn in 2018 opgenomen 
in het Waterbesluit. In 2019 is de nieuwe regionale 
status van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel 
(normering tot regionale kering) in de provinciale 
Waterverordening vastgelegd.  De kering voldoet 
nog niet voor het gehele traject aan de norm. In 
2020 is HDSR gestart met onderzoek van de 
oevers en de dijk aan de Noordzijde van de Gekana-
liseerde Hollandse IJssel. 

Actueel: 
Tijdens de droogte van voorjaar / zomer 2020 zijn 
extra inspecties uitgevoerd, met name bij de 
veendijken en boezemkaden (regionale keringen) 
o.a. in het gebied van Vijfheerenlanden. Dit type 
regionale keringen is gevoelig voor uitdroging. 
Gecontroleerd wordt of het veen nog onder water 
blijft en of er geen scheurvorming ontstaat. Zie ook 
bij thema Waterkwantiteit / Zoetwater onder 
droogte.

op vitale en kwetsbare objecten. Met deze informa-
tie wordt in 2020 het gesprek aangegaan met 
gemeenten en beheerders, zodat daarna gemeen-
ten en waterschappen kunnen komen tot beleid en 
maatregelen. 
De waterschappen zijn conform de Waterwet 
verplicht om een plan vast te stellen waarin staat 
hoe het waterschap calamiteiten bestrijdt. Dit 
Calamiteitenplan biedt een kader voor het optreden 
van het waterschap en wordt door de waterschap-
pen periodiek geactualiseerd. De (meerdere) 
Calamiteitenbestrijdingsplannen zijn een nadere 
uitwerking hiervan en worden per afzonderlijk 
onderwerp opgesteld. Zie ook het Bijlagerapport. 

Actueel: 
De ROR verplicht tot het maken van overstromingsri-
sicokaarten voor de gebieden met een potentieel 
significant overstromingsrisico. Deze kaarten zijn 
sinds 20 december 2019 publiekelijk beschikbaar 
via www.risicokaart.nl



Waterveiligheid 1

Klimaatadaptatie / Ruimtelijke Adaptatie 
 
Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (onderdeel van 
het Deltaprogramma) en de Nationale klimaatadap-
tatiestrategie geven aan dat de provincie in 2050 
bestand moet zijn tegen wateroverlast, overstromin-
gen en perioden van hitte en droogte. In het 
landschap van Utrecht liggen veel uitdagingen en 
kansen om de gevolgen van klimaatverandering te 
beperken. Daarom is het belangrijk om dit vroegtij-
dig en integraal in het beleid te verwerken. De kans 
op overstromingen en de kans op wateroverlast is 
de afgelopen jaren sterk toegenomen. Tegelijkertijd 
is de neerslagtekort c.q. droogte onverminderd 
actueel en rijgen de records, met bijbehorende 
overlast, zich aaneen. Dit is het derde jaar op rij dat 
Nederland een uitzonderlijke droogte meemaakt.

Klimaatadaptatie draagt bij aan een productieve 
landbouw, een veilige, gezonde en aantrekkelijke 
leefomgeving, gezonde productieve werknemers, 
realiseerbare natuurdoelen, weerbestendige wegen, 
verkoelende recreatie, versterken van de (water)re-

creatiemogelijkheden, snellere transitie naar een 
schonere economie, een duurzaam vestigingskli-
maat. Het heeft daarmee een relatie met meerdere 
programma’s en beleidsvlakken. Klimaatbestendig 
en waterrobuust inrichten moet een vanzelfspre-
kend onderdeel zijn van ruimtelijke ontwikkelingen. 
Dit gaat niet vanzelf, het vergt beleidsaanpassing 
op alle onderdelen van de provincie en uiteindelijk 
vergt het verandering in handelen.

Als provincie Utrecht intensiveren we de samenwer-
king met gebiedspartners om kennis te delen en 
(innovatieve) initiatieven te stimuleren om te komen 
tot een klimaatbestendige en waterrobuuste 
inrichting. Wij leggen verbindingen in de regio om 
uitvoering te geven aan het Deltaplan Ruimtelijke 
Adaptatie en de Nationale klimaatadaptatiestrate-
gie. Dit vindt plaats binnen de opgezette werkre-
gio’s: Netwerk Water en Klimaat (voorheen Coalitie-
regio Ruimtelijke Adaptatie), Platform Water Vallei 
en Eem (PWVE), Gebiedsraad Alblasserwaard-Vijf-

landbouw

hevige hitte 
en droogte

wateroverlast (door 
hevige buien)

heerenlanden en het Samenwerkingsverband 
Amstel, Gooi en Vechtgebied. Er zijn stresstesten 
uitgevoerd waarbij nu iedereen de kwetsbare 
gebieden voor hitte, droogte en wateroverlast kan 
inzien. Zie hiervoor de Klimaat en Adaptatie-app op 
Geopoint: www.provincie-utrecht.nl/klimaatadaptatie

Vanaf 2019 is er per werkregio gewerkt aan het 
voorbereiden van een Regionale Adaptatie Strategie 
(RAS) en het voeren van regionale risicodialogen 
met stakeholders. Verder zijn er twee regionale 
klimaattops gehouden. De speerpunten en ambities 
uit de RAS zullen als integrale opgave doorwerken 
in de verschillende provinciale programma’s en in 
de provinciale Omgevingsvisie. Daarnaast zijn er 
risicodialogen gevoerd op lokaal niveau gevoerd en 
is er bijdrage geleverd voor regionale versnelling in 
het kader van Deltaprogramma Ruimtelijke Adapta-
tie in het gebied van AGV (samen met 15 gemeen-
ten en provincie Noord-Holland).

burgers

bedrijven

Wij werken aan een klimaatbestendige leefom-
geving. Daarvoor maken we inzichtelijk welke 
Utrechtse gebieden kwetsbaar zijn voor 
klimaatverandering (droogte, hitte, waterover-

last en overstromingen) en welke kansen daar 
zijn om de kwetsbaarheid te verminderen en 
het gebied klimaatbestendig en waterrobuust 
te maken.

overstromingen (vanuit 
rivieren, beken, dijk, zee)

waterschappengemeenteprovincie

grootgrondbezitters 

Provincie, gemeente en waterschappen hebben 
hiertoe samenwerkingsovereenkomsten en dus 
intensieve samenwerking.

• HDSR heeft in een pilot voor een aantal objecten / 
assets een stresstest uitgevoerd voor overstroming 
en wateroverlast. Deze is vervolgens via een 
risicodialoog verder uitgewerkt. Met 14 gemeenten 
zijn klimaatstresstesten uitgevoerd om de gevolgen 
van klimaatverandering in beeld te krijgen. 

• WSVV heeft voor het gehele gebied de stresstest 
voor wateroverlast, droogte en hitte uitgevoerd. De 
klimaatscan geeft inzicht hoe het onderwerp in elke 
organisatie leeft. De ‘klimaateffectatlas’ is in te zien 
op de site www.klimaatvalleienveluwe.nl

• AGV werkt binnen de Citydeal Klimaatadaptatie 
aan vraagstukken van klimaatadaptatie van stedelij-
ke gebieden. Voor het gehele is de stresstest voor 
wateroverlast, droogte en hitte uitgevoerd. In het 
Programmaplan Klimaatadaptatie is vastgelegd 
welke rollen AGV wil pakken. De zogenaamde 
‘klimaatatlas is in te zien op 
www.agv.klimaatatlas.net 

samenwerking

• WSRL gebruikt de door het Algemeen Bestuur 
van het waterschap vastgestelde Koers Klimaat-
adaptatie om mee te werken aan initiatieven van 
derden. Veel maatregelen uit Stedelijke Waterplan-
nen zijn gerealiseerd of in de afrondende fase. Na 
een voorbereidende pilot wordt nu gewerkt aan de 
Regionale Adaptatiestrategie (RAS).

Ruimtelijke Adaptatie / Klimaat raakt niet alleen bij 
de provincie maar ook bij de waterschappen 
meerdere programma’s en beleidsvlakken. Zie in 
deze rapportage ook Thema 4 Afvalwater (Klimaat-
monitor) ,  Thema 6 (duurzaamheid / stedelijk 
water).  In het Bijlagerapport is door de water-
schappen aanvullend over de nodige activiteiten 
gerapporteerd. 

Actueel: 
Op basis van de stresstesten van HDSR stellen de 
partners de Regionale Adaptatiestrategie op (RAS). 
In 2020 wordt de RAS vastgesteld en zal het 
Uitvoeringsprogramma met bijbehorende maatre-
gelen worden gestart. 

Onder de naam ‘Blauwe Agenda’ zijn juni 2020 in 
een Samenwerkingsovereenkomst afspraken 
gemaakt met waterschap Vallei en Veluwe, 
hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 
Vitens, gemeenten en belangenorganisaties om 
problemen met watertekort en wateroverlast op de 
Utrechtse Heuvelrug aan te pakken. Onder de 
agenda vallen acht projecten die in uitvoering 

gaan. 
Het Programma klimaatadaptatie 2020 – 2023 is 
door de provincie Utrecht vastgesteld. In dit 
programma staat de aanpak voor de komende 
jaren, op weg naar een klimaatbestendige en 
waterveilige provincie in 2050. Hierin is ook de 
provinciale inzet opgenomen voor het verwerven 
van Rijks- en Europese middelen, het aangaan van 
samenwerkingen om klimaat / ruimtelijke adaptieve 
aanpassingen te stimuleren bij partners zoals de 
waterschappen, KNMI, RIVM, gemeenten, en 
burgers. Nadrukkelijk wordt de verbinding gelegd 
met de Regionale Adaptatie Strategieën (RAS) en de 
activiteiten in de werkregio’s. Het Programma is 
terug te vinden op www.provincie-utrecht.nl/klimaat-
adaptatie
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activiteiten in de werkregio’s. Het Programma is 
terug te vinden op www.provincie-utrecht.nl/klimaat-
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Waterkwantiteit Het primaire doel van het beheer van de 
waterkwantiteit is het voorkomen van 
wateroverlast en watertekort. De waterkwantiteit 
wordt gereguleerd door het afvoeren of 
vasthouden van het regenwater en kwelwater 
met behulp van gemalen en stuwen. Het is 
daarbij van belang dat er voldoende zoet water 

beschikbaar is voor de landbouwgewassen en 
eventuele natuur en dat wateroverlast door 
hevige of langdurige regenval wordt 
voorkomen. Voor dit thema worden de 
activiteiten ten aanzien van zoetwater, 
peilbesluiten, bodemdaling, water voor natuur, 
en wateroverlast toegelicht.

2

aanvoer zoet water

Bodemdaling

Zoetwater

De deltabeslissing Zoetwater en het Deltaplan 
Zoetwater dragen eraan bij dat Nederland ook in de 
toekomst over voldoende zoetwater beschikt. 
Voldoende zoetwater is cruciaal voor economische 
activiteiten, de natuur, en een gezonde leefomge-
ving. In de toekomst zullen naar verwachting vaker 
watertekorten kunnen optreden door onder andere 
klimaatverandering en toenemende watervraag. Wij 
zien nu al in droge perioden knelpunten ontstaan in 
de zoetwatervoorziening. Voor watergebruikers is 
het belangrijk te weten waar ze op kunnen rekenen. 
Onderdeel van de Deltabeslissing Zoetwater is 
daarom dat overheden en gebruikers in onderling 
overleg voorzieningenniveaus vaststellen, voor 
gewone en extreem droge omstandigheden. 
In 2015 zijn Bestuursovereenkomsten Zoetwater 
ondertekend door regionale partijen en de minister. 
De bestuursovereenkomsten onderstrepen het 
commitment om gezamenlijk te werken aan de 
zoetwatervoorziening in de regio. De provincie en 
waterschappen hebben gewerkt aan de uitwerking 
van de Uitvoeringsprogramma’s ‘Zoetwater’ die van 
toepassing zijn op de provincie Utrecht. Samen 

zorgen we ervoor dat in een gebiedsgerichte 
benadering de waterbeschikbaarheid in tijden van 
droogte aan de orde komt en zetten we via onder-
zoek en innovaties op zelfvoorzienendheid. De 
provincie participeert zowel in zoetwaterregio 
West-Nederland als in zoetwaterregio Oost-Neder-
land (ZON). 
West Nederland: Onderdeel van de Deltabeslissing 
Zoetwater is een gezamenlijk onderzoek (Joint Fact 
Finding) naar verdere vergroting van de Klimaatbe-
stendige Wateraanvoer (KWA) en mogelijke alterna-
tieven om deze realiseren, waaronder een perma-
nente oostelijke aanvoer (POA) van zoetwater naar 
de regio. Dit onderzoek staat niet op zichzelf. Het 
heeft een relatie met diverse andere trajecten zoals 
de ontwikkeling van de watervraag, verbeterde 
inzichten in schade bij tekorten en nieuwe inzichten 
uit de eerste fase uitbreiding van de KWA. De KWA 
zorgt voor extra aanvoer van zoetwater naar 
West-Nederland in zeer droge periodes. Het project 
voor de uitbreiding van de capaciteit is in 2015 
gestart met de verkenningsfase. In 2017 startte de 

planuitwerkingsfase voor de diverse maatregelen 
om de capaciteit te vergroten. Inzet van de KWA in 
de droge zomer van 2018 bevestigde de noodzaak 
voor uitbreiding te meer. In 2020 zal worden 
gestart met de realisatiefase.
Vanuit ‘Slim Water Management’ (nauwe samenwer-
king tussen de verschillende waterbeheerders) is in 
2019 het project ‘Toekomst Bestendig / ARK/NZK  
(Amsterdam-Rijnkanaal, Noordzeekanaal) gestart. In 
dit project worden zowel de klimaatopgaven als de 
ruimtelijke opgaven beschouwd om te komen tot 
een toekomst bestendig watersysteem. Zie ook bij 
Thema 1 onder actueel. 
Oost Nederland: Waterschap Vallei en Veluwe werkt 
conform de planning aan de zoetwateropgave van 
het Uitvoeringsprogramma 2016 – 2021 droogte. 
Hiervoor is een kader ‘uitvoer ZON-maatregelen’ 
vastgesteld. Het ‘handelingsperspectief droogte’ is 
gereed. Het onderzoek voor de hoge zandgronden 
om een handelingsperspectief voor het klimaatdos-
sier voor de lange termijn te verkrijgen loopt nog. 

pomp Grondwater onttrek-
kingen t.b.v. berege-
ningen (landbouw), 
drinkwater, industrie, 
bronbemalingen. 

wateroverlast

Voortgang op schema

Prioriteit BWM-plan: voorkomen van 
wateroverlast en watertekort 

Droogte

Dit is het derde jaar op rij gekenmerkt door een 
periode van zeer extreme droogte. De informatie-
voorziening met betrekking tot droogte vindt plaats 
op (boven)regionale overleggen. Utrecht neemt deel 
aan het Regionaal Droogte Overleg (RDO) 
Midden-West en Noord. Binnen deze overlegstruc-
tuur zijn vertegenwoordigers aangesloten van 
rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, LTO en 
het Landelijk Coördinatiecentrum Waterverdeling 
(LCW). In geval van droogte wordt de overlegfre-
quentie opgeschaald naar tweewekelijks overleg en 
wordt vanuit de organisaties informatie gedeeld met 
betrekking tot de stand van zaken per (beheer)ge-
bied. Aansluitend wordt besloten of er een veran-
derd opschalingsniveau wordt vastgesteld. 
De ‘Beleidstafel Droogte’ heeft in 2019 geëvalueerd 
en aanbevelingen gegeven. Alle aanbevelingen zijn 
met termijnen belegd bij individuele partijen en 
reguliere (interbestuurlijke) projecten en program-
ma’s. Voorbeelden zijn het Deltaprogramma, 
Integraal Riviermanagement, de Beleidsnota 

Drinkwater en Omgevingsvisies van provincies en 
gemeenten. Een deel van de aanbevelingen is 
inmiddels geïmplementeerd.  Waterbeheerders 
hebben maatregelen genomen om aanvulling van 
grondwater te versnellen. De opgestelde ‘Handlei-
ding Verdringingsreeks’ geeft partijen helderheid 
over de toepassing en de regionale uitwerking. 
Informatie over neerslag en verdamping is te vinden 
op de website van het KNMI onder ‘droogtemonitor’. 
Zie ook actueel. 

Actueel: 
Gewerkt wordt aan de aanbevelingen uit het 
eindrapport van de Beleidstafel Droogte. De 
provincie Utrecht neemt deel aan het onderzoek 
‘Droogte in zandgebieden van Zuid, Midden en Oost 
Nederland’’ en aan het Deltaprogramma Zoetwater 
(actief in zoetwaterregio-west en Zoetwatervoorzie-
ning Oost Nederland (ZON)) om te komen tot een 
klimaatbestendige zoetwaterstrategie. Met andere 
provincies maken we een natuurkaart die inzicht 
biedt in de ligging van kwetsbare natuurgebieden 
waar onomkeerbare schade op kan treden bij 
droogte (categorie 1 van de verdringingsreeks 
(prioritering van de verdeling van water bij waterte-
kort). In overleg met de waterschappen wordt de 
verdringingsreeks (categorie 3 en 4) aangescherpt 
en dit zal worden verankerd in de provinciale 
verordening. Het gaat hierbij om kleinschalig 
hoogwaardig gebruik (tijdelijke beregening 
kapitaalintensieve gewassen en proceswater) en 
overige belangen.

De 2e fase van het Deltaprogramma Zoetwater 
breekt aan. Wij starten nu met de voorbereiding van 
het Uitvoeringsprogramma 2022 – 2027. Voor 
zowel Oost- als West-Nederland wordt gezamenlijk 
met de partners gekeken welke aanpak gehanteerd 
gaat worden en welke maatregelenpakketten hierbij 
horen.
 
In 2020 is de Blauwe Agenda vastgesteld (ook 
genoemd bij Klimaat, Wateroverlast, Grondwater).
 
Peilbesluiten

In de peilbesluiten leggen de waterschappen de 
waterpeilen vast van begrensde gebieden. Deze 
besluiten moeten actueel zijn en worden doorgaans 
om de tien jaar herzien. Het opstellen van peilbeslui-
ten gebeurt veelal binnen een watergebiedsplannen, 
waarbij ook gekeken wordt naar het verbeteren van 
de waterhuishouding. De peilbesluiten van de vier 
waterschappen in het beheergebied Utrecht zijn 
actueel. 
AGV heeft in de nieuwe ‘Nota Peilbeheer 2019’ 
vastgesteld. Dit is het afwegingskader voor het 
nemen van peilbesluiten, het instellen van peilen en 
het handhaven daarvan.  In december 2019 heeft 
HDSR de ‘Beleidsnota Peilbeheer’ vastgesteld. 

Onder Bodemdaling (hieronder) worden ook nog 
enige aan peilbeheer gerelateerde zaken benoemd.
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Droogte

Dit is het derde jaar op rij gekenmerkt door een 
periode van zeer extreme droogte. De informatie-
voorziening met betrekking tot droogte vindt plaats 
op (boven)regionale overleggen. Utrecht neemt deel 
aan het Regionaal Droogte Overleg (RDO) 
Midden-West en Noord. Binnen deze overlegstruc-
tuur zijn vertegenwoordigers aangesloten van 
rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, LTO en 
het Landelijk Coördinatiecentrum Waterverdeling 
(LCW). In geval van droogte wordt de overlegfre-
quentie opgeschaald naar tweewekelijks overleg en 
wordt vanuit de organisaties informatie gedeeld met 
betrekking tot de stand van zaken per (beheer)ge-
bied. Aansluitend wordt besloten of er een veran-
derd opschalingsniveau wordt vastgesteld. 
De ‘Beleidstafel Droogte’ heeft in 2019 geëvalueerd 
en aanbevelingen gegeven. Alle aanbevelingen zijn 
met termijnen belegd bij individuele partijen en 
reguliere (interbestuurlijke) projecten en program-
ma’s. Voorbeelden zijn het Deltaprogramma, 
Integraal Riviermanagement, de Beleidsnota 

Drinkwater en Omgevingsvisies van provincies en 
gemeenten. Een deel van de aanbevelingen is 
inmiddels geïmplementeerd.  Waterbeheerders 
hebben maatregelen genomen om aanvulling van 
grondwater te versnellen. De opgestelde ‘Handlei-
ding Verdringingsreeks’ geeft partijen helderheid 
over de toepassing en de regionale uitwerking. 
Informatie over neerslag en verdamping is te vinden 
op de website van het KNMI onder ‘droogtemonitor’. 
Zie ook actueel. 

Actueel: 
Gewerkt wordt aan de aanbevelingen uit het 
eindrapport van de Beleidstafel Droogte. De 
provincie Utrecht neemt deel aan het onderzoek 
‘Droogte in zandgebieden van Zuid, Midden en Oost 
Nederland’’ en aan het Deltaprogramma Zoetwater 
(actief in zoetwaterregio-west en Zoetwatervoorzie-
ning Oost Nederland (ZON)) om te komen tot een 
klimaatbestendige zoetwaterstrategie. Met andere 
provincies maken we een natuurkaart die inzicht 
biedt in de ligging van kwetsbare natuurgebieden 
waar onomkeerbare schade op kan treden bij 
droogte (categorie 1 van de verdringingsreeks 
(prioritering van de verdeling van water bij waterte-
kort). In overleg met de waterschappen wordt de 
verdringingsreeks (categorie 3 en 4) aangescherpt 
en dit zal worden verankerd in de provinciale 
verordening. Het gaat hierbij om kleinschalig 
hoogwaardig gebruik (tijdelijke beregening 
kapitaalintensieve gewassen en proceswater) en 
overige belangen.

De 2e fase van het Deltaprogramma Zoetwater 
breekt aan. Wij starten nu met de voorbereiding van 
het Uitvoeringsprogramma 2022 – 2027. Voor 
zowel Oost- als West-Nederland wordt gezamenlijk 
met de partners gekeken welke aanpak gehanteerd 
gaat worden en welke maatregelenpakketten hierbij 
horen.
 
In 2020 is de Blauwe Agenda vastgesteld (ook 
genoemd bij Klimaat, Wateroverlast, Grondwater).
 
Peilbesluiten

In de peilbesluiten leggen de waterschappen de 
waterpeilen vast van begrensde gebieden. Deze 
besluiten moeten actueel zijn en worden doorgaans 
om de tien jaar herzien. Het opstellen van peilbeslui-
ten gebeurt veelal binnen een watergebiedsplannen, 
waarbij ook gekeken wordt naar het verbeteren van 
de waterhuishouding. De peilbesluiten van de vier 
waterschappen in het beheergebied Utrecht zijn 
actueel. 
AGV heeft in de nieuwe ‘Nota Peilbeheer 2019’ 
vastgesteld. Dit is het afwegingskader voor het 
nemen van peilbesluiten, het instellen van peilen en 
het handhaven daarvan.  In december 2019 heeft 
HDSR de ‘Beleidsnota Peilbeheer’ vastgesteld. 

Onder Bodemdaling (hieronder) worden ook nog 
enige aan peilbeheer gerelateerde zaken benoemd.

 

 

 



CO2 uistoot

verzakking fundering 

Bodemdaling

Daling van de veenbodems in het landelijk gebied 
treedt vooral op door oxidatie, daar komt het 
broeikasgas CO2 bij vrij. De mate van daling is 
afhankelijk van het bodemtype en het grondgebruik. 
Het westelijk deel van de provincie Utrecht bestaat 
grotendeels uit veenbodems. In het oosten bevindt 
het veen zich vooral in het Eemland. Bodemdaling 
heeft gevolgen voor natuur, landschap, infrastruc-
tuur, bebouwing en grondgebruik.  In het stedelijk 
gebied wordt bodemdaling onder bebouwing en 
infrastructuur vooral veroorzaakt door zogenaamde 
‘zetting’. Onder het gewicht van ophoogzand en 
bestrating wordt het veen ingedrukt. Dat leidt tot 

wegzakken en brengt herstelkosten met zich mee.  
Voor bebouwing kan bodemdaling zowel effect 
hebben op fundering op hout als op staal. Bodem-
daling kan niet los gezien worden van de klimaatop-
gave en energietransitie. De oxidatie van veen 
draagt substantieel bij aan de productie van 
broeikasgassen en is daarmee een klimaat mitige-
rende maatregel.
De provincie wil de bodemdaling zoveel mogelijk 
afremmen. Dit is vastgelegd in verschillende 
strategische plannen zoals het BWM-plan en de 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. In december 
2018 hebben Provinciale Staten de Visie Bodemda-

ling Utrecht’ vastgesteld. Deze zette de ambitie 
voor de gemiddelde reductie van bodemdaling in de 
veenweidegebieden in 2030 op 25%. In 2019 zijn 
de ontwikkelingen voor het thema Bodemdaling snel 
gegaan en is veel gebeurd (o.a. Klimaatakkoord). 
We zetten onderstaand de ontwikkelingen vanaf 
2019 op een rij.

• AGV heeft februari 2019 de Strategie Bodemda-
ling vastgesteld. AGV wil op het gebied van bodem-
daling kennis ontwikkelen, samenwerken met 
andere overheden en bewoners en gebruikers van 
het veenweidegebied stimuleren om maatregelen te 
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grondwater

daling grondwater

Bodemdaling

verdroging grond

pomp

gebroken leidingen

wegen verzakken
bijv. teelt van cranberry's
oplossingsrichting natte teelt

nemen om bodemdaling tegen te gaan.
 
• HDSR heeft in februari 2019 de Keur vastgesteld. 
Hierin zijn regels opgenomen om de aanleg van 
onderwaterdrainage in goede banen te leiden.

  



Waterkwantiteit 2

• In de ‘Nota peilbeheer 2019’ van AGV is aangege-
ven welke rol het peilbeheer krijgt ten aanzien van 
bodemdaling. Voor gebieden waarin onvoldoende 
maatregelen worden genomen om bodemdaling 
tegen te gaan, wordt vanaf 2030 in peilbesluiten 
het waterpeil nog maar voor 75% aangepast aan de 
opgetreden bodemdaling.

• Het Coalitieakkoord 2019 – 2023 ‘Nieuwe energie 
voor Utrecht’ zet de ambitie voor de gemiddelde 
reductie van bodemdaling in de veenweidegebieden 
in 2030 op 50%.

• In juni 2019 is het ontwerp Nationale Omgevings-
visie (NOVI) vastgesteld. Hierin wordt aangegeven 
dat de provincies de regie moeten voeren voor de 
remming van de bodemdaling.

• In juni 2019 is het Klimaatakkoord vastgesteld. 
Daarin is de landelijk ambitie neergezet om 1 
Megaton/jaar reductie broeikasgassen uit veenbo-
dems te bereiken in 2030, onder regie van de 
provincies. Het Rijk levert een financiële bijdrage 
van 276 miljoen euro t/m 2030. Hiervan vormen 
100 mln. euro de zg. Impulsgelden. Deze worden 
beschikbaar gesteld voor de veenweideprovincies 
om al in 2020 en 2021 de bodemdaling aan te 
pakken. 

• In 2019 is een landelijk onderzoek van start 
gegaan om te onderzoeken in welke mate de 
maatregelen tegen bodemdaling de CO2-uitstoot 
beperken en hoe dit gemeten kan worden. Aan de 
hand hiervan kunnen keuzes voor maatregelen 
beter onderbouwd worden.

• Het Interbestuurlijk Programma (IBP) wordt 
ingezet op een reductie van CO2 uitstoot uit 
landbouwgronden, de veenweidegronden zullen 
daar hun bijdrage in moeten leveren. Dit wordt 
verder uitgewerkt in het deelprogramma 
“Hollands-Utrechtse Veenweiden”.

• In 2019 is het Programma Aanpak Veenweiden 
formeel afgerond. Dit programma was opgesteld 
door de Gebiedscommissie West in opdracht van 
de provincie. De afgelopen jaren is met dit program-
ma kennis vergaard voor het beperken van bodem-
daling en het verduurzamen van het watersysteem. 
Er is een samenvattende rapportage verschenen. 
En een procesevaluatie is uitgevoerd.

• Eind 2019 is de Regiodeal Groene Hart onderte-
kend door Rijk en inliggende provincies, water-
schappen en een aantal gemeenten. In een veelheid 
van projecten wordt gewerkt aan o.a. kennisontwik-
keling van agrarische verdienmodellen, omgang 
met bodemdaling in de stad, reductie van CO2 
uitstoot ten gevolge van oxidatie van het veen. 

• Als uitwerking van het project ‘Klimaatslim Boeren 
op Veen’ (gestart in 2018) is in 2019 een POP3 
subsidie toegekend om in de polders Kortrijk-Por-
tengen 230 ha onderwaterdrainage aan te leggen.

Actueel: 
• In de ontwerp-Omgevingsvisie (maart 2020) is 
voor bodemdaling de volgende ambitie opgenomen: 
In 2030 is de bodemdaling in het landelijk veenwei-
degebied met gemiddeld 50% geremd. 

• Wij werken aan het ‘provinciaal Uitvoeringspro-
gramma Bodemdaling’ waarvan de vaststelling 
september 2020 wordt verwacht.

• In het kader van de Impulsgelden van het Klimaat-
akkoord wordt gewerkt aan het opstarten van 
nieuwe en het versterken van bestaande gebieds-
processen, met als hoofddoel het verminderen van 
de bodemdaling en daarmee het verminderen van 
de uitstoot van CO2. 

• Provincie, AGV en gebiedscoöperatie GWV werken 
eraan om in Groot Wilnis-Vinkeveen (GWV), aanvul-
lend op de reeds aangelegde 111 ha, nog eens 
240 ha onderwaterdrainage aan te leggen.

• Afremmen bodemdaling is een integraal onderdeel 
van de Kavelruil Kamerik-Harmelen. Momenteel 
inventariseren HDSR en Rijn Vecht & Venen (RVV) de 
interesse voor maatregelen om bodemdaling af te 
remmen.

Water voor natuur 

Van belang zijn de projecten en activiteiten voor 
‘water voor natuur’. Dit zijn activiteiten rondom de 
Natura-2000 (N-2000) gebieden, verdroogde 
gebieden en agrarisch natuurbeheer. Zie ook 
www.natura2000.nl

• HDSR heeft alle N-2000 maatregelen uitgevoerd 
met uitzondering van Oud-Kolland. In 2019 is 
maatregelenpakket voor het gebied Overlangbroek 
afgerond. In 2019 is door de provincie Utrecht het 
Beheerplan 2019 – 2025 gebied Kolland en 
Overlangbroek vastgesteld. 

• WSVV heeft met name in het gebied Eemland - 
Arkemheen veel bereidwillige agrariërs die aan 
natuurbeheer bijdragen. Het beheerplan N-2000 
Binnenveld (de Hellen en Bennekomse Meent) is in 
2019 door provincies Utrecht en Gelderland 
vastgesteld. Zie ook onder hieronder bij ‘Waterover-
last’ t.a.v. maatregelen bij Blauwe Hel. 

• AGV heeft veel medewerking van agrariërs in het 
gebied bij het realiseren van agrarisch natuurbe-
heer. KRW-doelstellingen dragen eveneens bij aan 
N-2000 / PAS. De Proefpolder Kringlooplandbouw 
wordt voortgezet. 

• WSRL heeft na de grenswijziging Vijfheerenlanden 
nu drie N-2000 gebieden die binnen Utrechts areaal 
vallen. Dit zijn Zouweboezem, Uiterwaarden Lek, 
Lingegebied @ Diefdijk-Zuid. WSRL is gestart met 
uitvoering brengen uit het definitief vastgestelde 
beheerplan Zouweboezem en Lingegebied & 
Diefdijk-Zuid. 
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Actueel: 
Evaluatie Verdrogingsbestrijding 2019 – 2020. In 
de periode 2013 – 2018 zijn vele verdrogingsbe-
strijdingsprojecten (bij WSVV, HDSR, AGV) in 
uitvoering gegaan en zijn er de nodige maatregelen 
getroffen. Wij hebben de effecten van deze maatre-
gelen afgelopen periode onderzocht en geëvalu-
eerd. Dit betreft de prioritaire 12 TOP-gebieden, 19 
SUB-TOP gebieden en 2 voormalige NB-wet gebie-
den. Aanvullend hierop zijn ook de drie N-2000 bij 
WSRL - dit zijn gebieden die na grenswijziging 
Vijfheerenlanden binnen de provincie Utrecht vallen - 
meegenomen in de evaluatie. Over de resultaten 
van de evaluatie zullen wij Provinciale Staten in het 
najaar van 2020 informeren. 

Voor de Oostelijke Vechtplassen Utrecht worden 
vanaf september 2020 (einde broedseizoen) 
maatregelen uitgevoerd in de Westbroekse Zodden, 
Huis ter Hart, Molenpolder en Noorder Maarsse-
veense Plassen. Dit betreft o.a. aanleg natuurvrien-
delijke oever en aanpassingen waterbeheer.

Wateroverlast

De normen voor wateroverlast zijn juridisch veran-
kerd in de provinciale waterverordeningen. De 
normen worden onderscheiden voor verschillende 
vormen van grondgebruik (bijvoorbeeld voor 
grasland, bebouwing, akkerbouw). De waterschap-
pen hebben de zorgplicht tot het voorkomen, of 
beperken van wateroverlast door inundatie vanuit 
oppervlaktewater door neerslag. Deze normen 

worden einde 2021 overgenomen in de nog vast te 
stellen Omgevingsverordening. Mogelijk worden 
hierin nog enkele technische aanpassingen gedaan. 
De Utrechtse waterschappen voldoen op dit moment 
aan de vrijwel volledig aan de normen voor water-
overlast. Bij HDSR worden nog enkele resterende 
delen van de opgave aangepakt binnen de waterge-
biedsplannen. Bij WSRL is nog een zeer beperkte 
opgave (0.6 ha) bij Polder Vierhoven-Oost waarbij de 
grondverwerving de belemmerde factor is. 

Het N-2000 gebied de Blauwe Hel (WSVV) mag op 
grond van het vigerende Natuurbeheerplan geen 
water meer bergen vanuit de Grift. Dit is namelijk 
strijdig met de N-2000 instandhoudingsdoelen. Om 
die reden is onderzoek gedaan naar alternatieve 
locaties. Hieruit is gebleken dat aan de ontstane 
nieuwe opgave, door recente inrichting van de 
Binnenveldse Hooilanden aan de Gelderse zijde van 
de Grift, al voor een belangrijk deel wordt voldaan. 
De nog resterende compensatieopgave kan worden 
gerealiseerd bij de herinrichting van de Achterberg-
se Hooilanden en in het aangrenzende PAS-gebied. 
Nader onderzoek zal plaatsvinden hoe dit vorm kan 
worden gegeven binnen het inrichtingsplan voor de 
Achterbergse Hooilanden.

De ‘Blauwe Agenda’ is in 2020 vastgesteld (zie ook 
bij Klimaat, Zoetwater, Grondwater).



Waterkwaliteit 3Voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft de 
provincie Utrecht de doelen voor het opper-
vlaktewater vastgelegd in het BWM-plan 2016 
– 2021 en heeft daarmee de kaders voor de 
maatregelen die de waterschappen en 
gemeenten moeten nemen bepaald. In de 
provincie is ca. 10% van het oppervlaktewater 
als KRW-waterlichaam aangewezen. 
De KRW is gekoppeld aan andere Europese 

richtlijnen zoals de Zwemwater richtlijn, Vogel- 
en Habitatrichtlijn en de afzonderlijke Grond-
waterrichtlijn. Wij verwijzen voor de Grondwa-
terrichtlijn naar thema 5 Grondwater. Hieron-
der wordt over de voortgang van de 
KRW-maatregelen 2019 en de doelen voor het 
oppervlaktewater gerapporteerd. Utrecht ligt 
in twee deelstroomgebieden van de Rijn: 
Rijn-West en Rijn-Oost.

Deelstroomgebieden Rijn-West en 
Rijn-Oost

Het jaar 2019 is het 4e jaar van de (2e) KRW-plan-
periode en concentreert zich op de uitvoering van 
maatregelen en op de voorbereiding van de 3e 
planperiode (2021 – 2027). De uitvoering van deze 
maatregelen ligt bij alle organisaties op schema.
 
Het Rijk heeft een nieuwe Handreiking KRW-doelen 
vastgesteld. Met deze handreiking wordt de wijze 
van doelbepaling door alle waterbeheerders verder 
geharmoniseerd. Volgens de KRW moeten de 
doelen elke zes jaar opnieuw worden bepaald. In de  
2e planperiode zijn de doelen uit de 1e planperiode 
overgenomen, maar voor de 3e planperiode zullen 
de waterbeheerders de nieuwe Handreiking 
KRW-doelen volgen en de doelen opnieuw bepalen. 
Door aanpassing van maatlatten, nieuwe EU-uitspra-
ken over de toepassing van de richtlijn, watersystee-
manalyses op basis van ecologische sleutelfactoren 
en vernieuwd inzicht over het effect van de maatre-
gelen verwachten we voor de 3e planperiode (2021 
– 2027) een aantal technische aanpassingen. Hierbij 
blijft de ambitie ongewijzigd, maar zullen doelen 
realistischer en daarmee beter haalbaar blijken. 

De waterschappen zijn in al 2018 gestart met het 
bepalen van nieuwe KRW-doelen voor de periode 
2021 – 2027 op basis van de nieuwe handreiking. 
De huidige situatie en de potentie van het watersys-
teem zijn door regionale analyses beter in beeld. 
Door het verbeterde inzicht in de effecten van 
maatregelen kan door de waterschappen nauwkeuri-
ger worden bepaald welke ecologische kwaliteit kan 
worden bereikt. Hierdoor zijn de doelen beter 
haalbaar. Meer dan echter voorheen zal het berei-

ken van de doelen afhankelijk worden van maatrege-
len van niet-overheden. Dit vraagt in de derde 
planperiode om een nauwe samenwerking tussen 
verschillende partijen.
 
In februari 2019 is in een stateninformatiesessie de 
start gegeven voor het proces wat is doorlopen. In 
oktober 2019 zijn de gemeenten geïnformeerd  over 
de Omgevingswet en de gevolgen van invoering voor 
de KRW.
 
Voor de voortgang van de uitvoering van maatrege-
len in de stroomgebieden Rijn West en Rijn Oost 
wordt verwezen naar de rapportages (schoon water 
in beeld 2019) die te raadplegen zijn onder: 
www.helpdeskwater.nl   

Voor meer informatie over de uitvoering van het 
waterbeleid in Nederland kunt u de rapportage van 
het Ministerie I &W (De staat van ons Water) raadple-
gen. https://www.onswater.nl

Instrumenten Provincie Utrecht

Naast projecten in het kader van de Agenda Vitaal 
Platteland (AVP) heeft de provincie Utrecht in 2019 
ook inzet gepleegd via andere trajecten, zoals het 
agrarisch natuur- en waterbeheer en POP3 (het 3e 
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020).
Er is in 2019 één openstelling POP3 geweest die 
relevant is voor water, namelijk POP3 ‘niet productief 
water 2019’. Met deze openstelling is een bedrag 
gemoeid van 1 miljoen euro. 

In 2018 zijn de (PS) moties 27 en 56a (2017) 
inzake de KRW en opkomende stoffen en microplas-
tics uitgewerkt en is tot besluitvorming gekomen. 
Op basis van een analyse van de knelpunten is een 
twee-sporenaanpak uitgewerkt:

• Spoor 1 het verminderen van nutriënten in het 
oppervlaktewater en;

• Spoor 2 om de aanpak van stoffen, zoals medi-
cijnresten, plastics en opkomende stoffen, die in de 
toekomst een probleem gaan vormen, te intensive-
ren. Deze aanpak is in 2017 geïnitieerd vanuit de 
Samenwerkingsagenda Water. De uitvoering loopt 
tot en met 2021.

Voor spoor 1 is gekozen om voor twee waterschap-
pen (HDSR en AGV) voor de gehele periode (2019- 
2021) een bedrag per waterschap toe te voegen 
aan de subsidieregeling die beide waterschappen 
hebben voor maatregelen bij de agrariërs om 
verbetering van de waterkwaliteit te stimuleren. De 
provincie staat garant voor het geval de vraag van 
het beschikbare budget van de waterschappen 
overtreft, de zogenaamde KOP-OP regeling. In juli 
2019 is hiervoor (2 x) een beschikking van € 
300.000 per waterschap afgegeven. 
 
Bij de verdeling van de middelen is rekening 
gehouden met het aandeel oppervlaktewater in het 
beheergebied van het waterschap, voor zover dit in 
de provincie Utrecht valt. In totaal is hiermee voor 
de gehele periode € 900.000 gemoeid. 

De andere twee Utrechtse waterschappen (WSVV en 
WSRL) overwegen of zij ook een regeling gaan 
opstellen, dan wel op andere wijze een stimulering 
gaan voeren. Voor deze trajecten is voor de gehele 
periode nog (2x) € 150.000 beschikbaar.

Als uitwerking van spoor 2 is in 2018 de aanpak 
met de vier waterschappen en Rijkswaterstaat 
geïntensiveerd. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan 
projecten en ook is er gezamenlijke communicatie. 
Vanuit de provincie Utrecht is er een bijdrage 
geleverd aan de komst van de Plastic Whale als 
tijdelijk kunstwerk in de Utrechtse singel en het 
communicatietraject daar omheen. Bovendien wordt 
er samengewerkt met het Instituut voor Natuuredu-
catie (IVN ) om inzamelacties van plastic afval door 
vrijwilligers langs de uiterwaarden van de Neder-Rijn 
/ Lek te organiseren. Een van de opruimacties heeft 
in 2019 plaatsgevonden. 

In 2019 is uitvoering gegeven aan de (PS) motie 36 
om te onderzoeken welke rol de provincie kan 
spelen in het beperken van het gebruik van vislood 
door sportvissers. Dit is gedeeld met PS via stuk: 
2020RGW-04.

 

 

Voortgang op schema



Waterkwaliteit
De provincies leggen de doelen voor de 
oppervlaktewaterlichamen van de KRW vast. 
Het betreft de biologische kwaliteitselementen: 
vissen, macrofauna, macrofyten en fytoplankt-
on en daarnaast ook de ondersteunende 
parameters die bij deze kwaliteitselementen 
horen.  In de loop der jaren zijn veel maatre-

gelen genomen die hebben geleid tot een 
verbetering voor de afzonderlijke kwaliteitsele-
menten. Het waterlichaam krijgt echter pas een 
goed oordeel als alle kwaliteitselementen goed 
scoren.  Hieronder is ook het tijdpad met enkele 
belangrijke gebeurtenissen weergegeven.  

3

Provinciale maatregelen

Landelijke maatregelen

2009 2011 2015 2019 2021 2027

SGBP1implementatie
van de KRW in NL

SBGP 2

SBGP 3

Waterschaps-
verkiezingen
PS en 
Waterschap-
besturen

Delta aanpak en nieuw regeerakkoord (275 mln). 
Deltaplan agrarisch waterbeheer (DAW) van LTO.

Programma KRW 
maatregelen 2008 
(1 mln euro) 
Provincie Utrecht

POP3 subsidies en subsidies 
agr natuur- en waterbeheer).

Bestuursakkoord 
Water

Rijk Koepels

2017
2 moties PS 
(1,175 mln)

Maatregelen

Rijk Koepels

Maatschappelijke organisaties

vissen macrofauna macrofyten Fytoplankton Nee

Parameters Doel behaald?

Ja



Waterkwaliteit 3

Doelen overig water

In het BWM-plan is aangegeven dat ook voor het 
water dat buiten de KRW valt er ecologische en 
chemische doelen worden vastgesteld. In 2017 is 
een intensief traject met de 4 waterschappen en de 
buurprovincies gestart. In nauwe samenwerking is 
geanalyseerd op welke manier en voor welke 
wateren doelen kunnen worden vastgelegd door de 
provincie. Kortweg is in een samenwerkingsovereen-
komst afgesproken (sep 2018) dat:

• voor de systematiek wordt aangesloten bij de 
KRW, maar er meer vrijheid is bij de keuze van een 
parameter;
• clusters van wateren met zelfde ecologisch doel 
zijn mogelijk;
• er sprake is van een inspanningsverplichting;
• vóór 2021 zijn alle doelen afgeleid. 

Voor AGV geldt dat de provincie voor een deel van 
de overige wateren, waarvoor in 2021 nog geen 
gebiedsprocessen zijn doorlopen, tijdelijk de huidige 
toestand als korte termijndoel zal vastleggen.  
Voorwaarde hierbij is dat de invulling van het korte 
termijndoel is vastgesteld naar aanleiding van een 
gebiedsproces afgerond tussen 2021 en 2027.

Actueel: 
De waterschappen zijn volop bezig voor de (relevan-
te) wateren ecologische doelen af te leiden. De 
provincie legt dit fasegewijs vanaf 2021 in een 
digitale kaart vast. Deze doelen zullen in het nieuwe 
Waterprogramma worden opgenomen. De buurpro-
vincies zijn nauw betrokken geweest in de voorberei-
ding, omdat de Utrechtse waterschappen in meer-
dere provincies liggen. Zij zijn medio 2018 gestart 
met een vergelijkbaar traject en nemen de afspra-
ken die in Utrecht zijn gemaakt hierin mee. 

Zwemwater

In de Europese Zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG) 
staat beschreven hoe de zwemwaterkwaliteit 
bewaakt moet worden. Het doel van de Europese 
Zwemwaterrichtlijn is het beter beschermen van 
zwemmers in oppervlaktewater. Deze richtlijn is 
volledig opgenomen in de Nederlandse wetgeving: 
(1) de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden en (2) het Besluit hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 
(Whvbz en Bhvbz). Zodra de Omgevingswet van 
kracht wordt, gaat deze zwemwater regelgeving 
daarin op.

Voor de kwaliteit van zwemwater hebben diverse 
overheden een taak. De provincie doet de beleids-
matige zaken en wijst de zwemlocaties aan. De 
uitvoering is gedelegeerd aan de Regionale Uitvoe-
ringsdienst Utrecht (RUD). De RUD heeft als taak het 
uitvoeren van veiligheidsinspecties, de handhaving, 
en het verzorgen van publieksinformatie (borden, 
zwemwatersite, zwemwatertelefoon). De water-
schappen en Rijkswaterstaat zijn verantwoordelijk 
voor bemonstering en meten van de waterkwaliteit. 
De eigenaren van de zwemlocaties (vaak gemeen-
ten) zijn verantwoordelijk voor de inrichting, veilig-
heid en faciliteiten, zoals toiletvoorzieningen. 

In de provincie Utrecht zijn 27 wateren aangewezen 
als officiële zwemlocaties in oppervlaktewater. De 
waterbeheerders van deze locaties zijn de vier 
Utrechtse waterschappen en Rijkswaterstaat. Vóór 
de start van het badseizoen (1 mei) wordt de 
kwaliteitsklasse bepaald met de meetgegevens van 
de laatste vier badseizoenen. De kwaliteitsklasse 
zegt dus iets over de gemiddelde waterkwaliteit van 
de zwemplek. De classificaties kunnen zijn uitste
kend, goed, aanvaardbaar en slecht. 

Voor het jaar 2019 zijn deze classificaties voor de 
27 wateren in de provincie Utrecht achtereenvol-
gens: uitstekend (20), goed (4), aanvaardbaar (1), 
slecht (-), geen classificatie (2)
 
Over de (2) niet geclassificeerde locaties de volgen-
de toelichting. Voor de locatie Voorveldse Polder 
hebben de gemeente Utrecht en HDSR in 2018 vóór 
aanvang van het zwemseizoen maatregelen getrof-
fen om de kwaliteit van het zwemwater te verbete-
ren. AGV en Recreatie Midden Nederland hebben 
voor Maarsseveense Plassen Strandbad eveneens 
de nodige maatregelen getroffen. De kwaliteit van 
het zwemwater was tijdens de zomer van 2018 voor 
deze locaties voldoende. Voor een classificatie 
komen in één zwemseizoen echter onvoldoende 
onderzoeksresultaten beschikbaar. Bij wet is 
bepaald dat daar minstens twee jaren van onder-
zoek voor nodig zijn. Om die reden is voor 2019 
(voor zowel Voorveldse Polder als Maarsseveen) 
’geen classificatie’ aangegeven. 

Voor het jaar 2020 zijn de classificaties voor de 27 
zwemwateren in de provincie Utrecht: uitstekend 
(19), goed (5), aanvaardbaar (1), slecht (2), geen 
classificatie (0).
 
Ten opzichte van 2019 geeft dat de volgende 
ontwikkelingen. Zwemlust in Nieuwersluis, de 
Wilgenplas in Maarssen, en Tull en ’t Waal West in 
Houten zijn van uitstekend naar goed gegaan. De 
Meent in Breukelen en plas Cattenbroek in Woerden 
zijn van goed naar uitstekend gegaan. 

’t Kleine Zeetje in Bunschoten ging van aanvaardbaar 
naar slecht. De twee locaties die in 2019 nog niet 
geclassificeerd konden worden (Voorveldse Polder 

en Maarsseveense Plassen Strandbad) staan nu op 
respectievelijk slecht en aanvaardbaar. Het zwemwa-
ter van de Voorveldse Polder is al jaren slecht van 
kwaliteit. Door gemeente, waterschap, provincie en 
RUD wordt al lang actief gewerkt aan oplossingen 
die tot verbeteringen kunnen leiden (o.a. toiletten 
geplaatst i.v.m. verontreinigingen). Dit heeft nog niet 
tot het gewenste resultaat geleid. Dit zwemwater 
wordt maatschappelijk gezien van nog groter belang 
gezien de ontwikkeling van een naastgelegen 
nieuwe woonwijk. In 2020 wordt met extra maatre-
gelen ingezet op 1) het vergroten van debiet pomp 
2) Communicatie (vervuiling is van humane afkomst 
/ luiers kinderen). 3) Onderzoek naar de mogelijk-
heid tot aanpassing van de waterstroom. De 
resultaten na uitvoering moeten worden afgewacht.

Rijkswaterstaat en de gemeente Bunschoten treffen 
voor ’t Kleine Zeetje treffen vóór aanvang van het 
zwemseizoen 2020 o.a. maatregelen als baggeren 
van de bodem, weren van watervogels op de 
ligweiden of strand. De watervogels zijn een 
belangrijke bron van vervuiling.

In perioden van hitte en droogte is er een groter 
risico op het verslechteren van de waterkwaliteit en 
een toename van ziekteverwekkers in zwemwater. 
Om verkoeling te zoeken is een toename in het 
gebruik van natuur, groen en recreatievoorzienin-
gen, zoals zwemwater te zien. De provincie Utrecht 
en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) zien toe op 
de veiligheid en waterkwaliteit van de zwemwateren.
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Classificatie officiële zwemlocaties
in oppervlaktewater 2020
in de provincie Utrecht

1. Vinkeveense plassen, eiland 1
2. Vinkeveense plassen, eiland 2
3. Vinkeveense plassen, eiland 3
4. Vinkeveense plassen, eiland 4
5. Vinkeveense plassen, eiland 5
6. Vinkeveense plassen, eiland 8
7. Zwemlust - Nieuwersluis
8. De Meent - Breukelen
9. Maarsseveense plassen strand - Maarssen
10. Maarsseveense plassen zuid - Maarssen
11. De Wilgenplas - Maarssen
12. Rietplas - Houten
13. De Kikker - Groenekan
14. Strijkviertel - Utrecht
15. Voorveldse Polder - Utrecht
16. Haarrijnse plas - Utrecht
17. Down Under - Nieuwegein
18. Plas Cattenbroek - Woerden
19. Henschotermeer noordzijde - Woudenberg
20. Henschotermeer zuidzijde - Woudenberg
21. Everstein - Vianen
22. Middelwaard - Vianen
23. Gravenbol - Wijk bij Duurstede
24. Tull en ’t Waal Oost - Houten
25. Tull en ’t Waal West - Houten
26. Honswijkerplas - Houten
27. ’t Kleine Zeetje – Bunschoten

Waterkwaliteit 3

slecht
aanvaardbaar
goed
uitstekend
geen classificatie



Huishoudens

Bedrijven

Landbouw

Ziekenhuis

oppervlakte water

Riool
Grondwater Grondwater

Grondwater

Stedelijk afvalwater 
Wonen, werken en leven zorgt voor afvalwater. 

Rioolwaterzuivering
Een waterzuiveringsinstallatie zorgt ervoor dat het 
water weer gezond is voor mens, plant en dier.

Drinkwater
Niet alle verontreinigende stoffen zijn te zuiveren en 
komen weer terug in het watersysteem. Via het 
grondwater komen medicijnresten bij de pomp-
stations van drinkwaterbedrijven die daardoor extra 
moeten zuiveren. 

medicijnen & chemicaliën

chemicaliën

Drinkwaterbedrijf
Zuivering

Afvalwater 4

Afspoelend
hemelwater

Ons afvalwater stroomt via het riool naar een 
rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI). De 
waterbeheerders maken het vuile water 
schoon. Daarna gaat het schone water terug 
naar het oppervlaktewater. Prioriteit van de 
waterbeheerders is dat het afvalwater voldoet 
aan de lozingsnormen. 

Voortgang op schema

nutriënten & 
bestrijdingsmiddelen



Afvalwater 4

Afvalwater

In de provincie Utrecht zijn 24 rioolwaterzuiverings-
installaties (verder RWZI) in beheer bij de water-
schappen. Bij HDSR voldoet het afvalwater van de 
(17) RWZI’s aan de norm. Wel is er in 2019 voor de 
RWZI-Utrecht tijdelijk een gedoogbeschikking van 
toepassing geweest voor de periode van omschake-
ling naar de nieuwe RWZI. Deze nieuwe RWZI 
Utrecht is 2019 in gebruik genomen. Bij AGV (2), 
WSVV (3), WSRL (2) voldoet het afvalwater van de 
RWZI’s eveneens aan de lozingsnormen.
 
Nieuwe stoffen / microverontreinigingen

Nieuwe stoffen of microverontreinigingen is een 
verzamelnaam voor stoffen zoals geneesmiddelen, 
hormonen, bestrijdingsmiddelen, geurstoffen 
biociden en meer. Die stoffen komen op allerlei 
manieren terecht in afvalwater en oppervlaktewater.
 
• HDSR heeft in 2019 besloten tot het realiseren 
van aanvullende zuivering voor microverontreinigin-
gen op de RWZI Houten. 

• WSVV heeft in een knelpuntenkaart in beeld waar 
de belangrijke aandachtspunten liggen in het 
beheergebied met betrekking tot nieuwe stoffen. Uit 
de hotspotanalyse medicijnen volgde de Gelderse 
gemeente Ede als hotspot. Aanpassing van de RWZI 
(actief kool toepassen met doekenfilter) wordt nu 
meegenomen bij de ontwikkeling van ‘Duurzame 
Regio Zuid’. De Utrechtse RWZI’s Soest en Amers-
foort zijn niet gedefinieerd als hotspot, Woudenberg 
in mindere mate. 

• AGV heeft in 2018 de strategie ‘microverontreini-
gingen’ vastgesteld en benodigde middelen en inzet 
op monitoring bepaald. Een pilot voor het toepas-
sen van een ‘O3-STEP Filter’ is in voorbereiding.  Dit 
is een filter om door combinatie van ozonoxidatie 
en adsorptie van actief kool verontreinigingen 
vergaand te verwijderen.

• WSRL zoekt samen met Aquafarm en drie andere 
waterschappen naar een nieuwe manier van 
afvalwater zuiveren (geschakelde inzet van flora en 
fauna).
 
Energie

Het winnen van thermische energie en grondstoffen 
uit afvalwater (wordt vaak afgekort met Thea of 
TEA)  of oppervlaktewater (afgekort met Theo of 
TEO) kan een alternatief zijn voor andere energie-
bronnen. De waterschappen zoeken naar mogelijk-
heden om dit te kunnen benutten. Bij WSVV is de 
energie- en grondstoffenfabriek Amersfoort volledig 
operationeel waarbij afvalwater maximaal wordt 
ingezet voor productie van energie, grondstoffen en 
schoon water. 

De Utrechtse waterschappen zijn volop bezig met 
het plaatsen van zonnepanelen op de RWZI’s in hun 
beheersgebied. Met de ontwikkeling van deze 
energiebron wordt mede gewerkt aan de doelstel-
ling van de waterschappen om in 2030 energieneu-
traal te zijn.  

Zie ook ‘Overige onderwerpen bij thema 6’ onder 
duurzaamheid t.a.v. gebruik van water als bron voor 
het winnen van energie en grondstoffen.

Actueel: 
In 2020 stelt HDSR een slibstrategie op met een 
horizon tot 2040. Besluitvorming wordt in 2021 
verwacht. Bij RWZI-Utrecht wordt in 2020 gewerkt aan 
maatregelen om de geur zoveel mogelijk te beperken.

Zie ook Thema 3 Waterkwaliteit onder moties Provinci-
ale Staten inzake KRW/ nieuwe stoffen. Zie ook 
Thema 5 Grondwater waarin binnen de ‘gebiedsdos-
siers’ risico’s in beeld kunnen worden gebracht, 
bijvoorbeeld nieuwe stoffen. 

.
 



Grondwater 5

Uitvoering KRW-maatregelen grondwater

De Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterricht-
lijn (GWR) zijn in de Waterwet geïmplementeerd. De 
GWR vult een aantal KRW-doelstellingen in en geeft 
aan wanneer maatregelen aan de orde zijn. De 
Waterwet gaat straks op in het stelsel van de 
Omgevingswet. Daarmee zijn beide richtlijnen 
volledig geïmplementeerd en bieden bescherming 
voor het grondwater. 

De geplande KRW-maatregelen zijn grotendeels 
uitgevoerd en van de acties die nog lopen is het 
merendeel doorlopende acties (continu proces). 
Voorbeelden hiervan zijn de gebiedsaanpak in 
grondwaterbeschermingsgebieden en de ‘voorkant-
sturing’ bij ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid 
van drinkwaterwinningen. De RUD draagt zorg voor 
de jaarlijkse gebiedsinspecties. Op het gebied van 
handhaving in grondwaterbeschermingsgebieden 
wordt door de RUD samengewerkt met de Omge-
vingsdienst Regio Utrecht (OdrU). In 2019 lag de 

focus van werkzaamheden op actualisatie van de 
gebiedsdossiers en het opstellen van een maatrege-
lenprogramma. Voor elke (openbare) drinkwaterwin-
ning is een gebiedsdossier opgesteld. Een gebieds-
dossier is een ‘feitendossier’, waarin de problemen en 
risico’s voor een drinkwaterwinning in beeld zijn 
gebracht. Het biedt inzicht in de mate waarin doelen 
(mogelijk) niet worden gehaald en daarmee in de 
(rest)opgave waar (gebieds)partijen zich voor gesteld 
zien om de winning duurzaam veilig te stellen. Deze 
opgave vormt de basis voor het maken van afspraken 
over te nemen maatregelen, die worden vastgelegd in 
een Uitvoeringsprogramma (vaststelling door GS). Zie 
ook Actueel.

De aanpak van de bodemverontreinigingen (spoedloca-
ties met verspreidingsrisico in het grondwater) is 
belangrijk om te voldoen aan de doelen van de 
Grondwaterrichtlijn en vindt plaats conform de landelij-
ke afspraken uit het Convenant Bodem en Ondergrond 

2016 t/m 2020. Het aantal nog aan te pakken 
spoedlocaties neemt steeds verder af. De meeste 
verontreinigingen zijn gesaneerd of worden 
beheerst. Een aantal locaties viel af omdat uit nader 
onderzoek bleek dat er geen verspreidingsrisico’s 
aanwezig zijn.  De afronding van de resterende 
locaties voor het einde van de looptijd van het 
Convenant is echter niet haalbaar. Hierover zullen 
met het Rijk nieuwe afspraken worden gemaakt.
 
Aanvullend op de KRW-maatregelen heeft de 
provincie Utrecht een Uitvoeringsprogramma 
Drinkwater. In dit programma staat de bescherming 
van de drinkwaterwinningen centraal. In 2019 is in 
het kader van dit programma het project ‘Bezem 
door de middelenkast’ uitgevoerd. Dit betrof een 
samenwerking tussen de Utrechtse gemeenten, 
Vitens, HDSR en provincie Utrecht. Doel van het 
project was om (resten van) niet-toegelaten of 
verouderde middelen kosteloos in te leveren. Het 

resultaat van dit project was dat 166 akkerbou-
wers, fruittelers, melkveehouderijbedrijven, 
hobbyboeren en loonwerkers in totaal 3.518 kg 
aan verouderde gewasbeschermingsmiddelen 
ingeleverd hebben. 
 
Rapportage bij samenloop KRW / Natu-
ra-2000

De hydrologische herstelmaatregelen voor de 
Natura-2000 gebieden Binnenveld (Hel/Blauwe 
Hel), Kolland & Overlangbroek, Botshol,  Oostelij-
ke Vechtplassen (Noorderpark) en de Zouweboe-
zem vallen onder de KRW. De uitvoering van de 
maatregelen evenals de rapportage over de 
voortgang en het realiseren van doelbereik vindt 
plaats binnen het beleidstraject van de 
Natura-2000 beheerplannen. De uitvoering loopt 
volgens planning. Er is al heel veel gerealiseerd, 

grondwater grondwater

Onttrekkingen grondwater
drinkwater water voor op de camping frisdrank/ levensmiddelen landbouw

Doel: 
Zuiverings-
inspanning
(kosten) mag 
niet toenemen

Beschermingszones

Vooraad grondwater
Doel: grondwatervoorraad moet in 
evenwicht blijven met de onttrekking

Vanuit de Kaderrichtlijn Water en de Waterwet is de 
provincie verantwoordelijk voor het halen van de 
KRW-doelen voor het grondwater; voldoende grond-
water van een goede kwaliteit voor de verschillende 
van grondwater afhankelijke functies zoals bijvoor-
beeld de natuur en de drinkwatervoorziening. De 
provincie is als (mede)grondwaterbeheerder verant-
woordelijk voor een deel van het grondwaterbeheer, 
in deze rol neemt de provincie zelf maatregelen en is 

ook deels verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van 
onderzoeken en monitoring van de kwaliteit. De provincie 
(Regionale Uitvoeringsdienst RUD) verleent vergunningen 
voor onttrekken van grondwater voor open bodemener-
giesystemen, openbare drinkwatervoorziening en industri-
ele onttrekkingen van meer dan 150.000 m3/jaar. Het 
waterschap verleent vergunningen voor de overige 
onttrekken van grondwater. De gemeente heeft de zorg-
plicht voor grondwater in de bebouwde omgeving. 

uit met gemeenten, waterschappen en drinkwaterbe-
drijven met als doel gebiedsgerichte afspraken over 
de gewenste grondwaterkwaliteit te maken.
 
De provincie heeft samen met Vitens een drinkwater-
strategie voor de lange termijn (2040) vastgesteld 
(Besluit van Provinciale Staten van 18 februari 
2019). In de strategie staat hoe we ervoor zorgen 
dat er ook in de toekomst schoon en voldoende 
drinkwater is. Naast het vergroten van en zoeken 
naar nieuwe locaties om drinkwater te winnen, is 
waterbesparing een belangrijk speerpunt van de 
strategie. De komende jaren onderzoeken we of er 
een nieuwe locatie kan worden geopend nabij 
Schalkwijk en of we de winningen in Groenekan en 
Eemdijk kunnen vergroten. Hierbij wordt nadrukkelijk 
gezocht naar mogelijkheden om andere belangen en 
opgaven in de omgeving mee te koppelen. Als 
uitvoering van de aanbeveling  ‘naar een klimaatbe-
stendig drinkwaterbeleid’ vanuit de Beleidstafel 
Droogte (december 2019) werken we samen met de 
provincies Flevoland en Gelderland en Vitens aan een 
regionale lange termijn visie om de drinkwatervoor-
ziening in deze regio ook voor de toekomst veilig te 
stellen.
  
Het Uitvoeringsprogramma Drinkwater 2015-2021 is 
in 2019 geëvalueerd en de gebiedsdossiers voor 
alle drinkwatervoorzieningen zijn geactualiseerd. 
Hiermee hebben wij inzicht in het verloop van de 
uitvoering, welke maatregelen zijn afgerond, welke 
nog een vervolg nodig hebben. Er zijn aandachtspun-
ten benoemd en aanbevelingen gedaan voor vervolg-
acties of een vervolgaanpak. De restopgave uit de 
gebiedsdossiers en de uitkomsten van de evaluatie 
van het Uitvoeringsprogramma levert de input voor 

de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma 
Drinkwater 2015 – 2020. Deze evaluatie wordt in 
2020 afgerond. Het (nieuwe) Uitvoeringsprogramma 
Drinkwater 2021-2026 wordt onderdeel van het op 
te stellen Bodem en Water Programma.

De aanpak van de verdrogingsbestrijding in de 
provincie Utrecht hebben wij in 2019 – 2020 
geëvalueerd. Over de resultaten van deze evaluatie 
zullen wij Provinciale Staten in het najaar van 2020 
informeren. 

Onder de naam ‘Blauwe Agenda’ zijn medio 2020 in 
een Samenwerkingsovereenkomst afspraken 
gemaakt met waterschap Vallei en Veluwe, hoog-
heemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Vitens, 
gemeenten en belangenorganisaties om problemen 
met (grond)watertekort en wateroverlast op de 
Utrechtse Heuvelrug aan te pakken. Partijen nemen 
daarbij het gehele watersysteem van de Utrechtse 
Heuvelrug in ogenschouw.  Onder de agenda vallen 
acht projecten die in uitvoering gaan. 
 

Voortgang op schema

maar er moet ook nog veel gebeuren. Niet overal 
hebben de maatregelen al het gewenste effect. Het 
is een kwestie van tijd en mogelijk van aanvullende 
maatregelen om de beoogde doelen daadwerkelijk 
te realiseren. Vaak duurt het enige tijd voor dat de 
effecten van herstelmaatregelen merkbaar zijn. Bij 
Botshol zijn de geplande hydrologische herstelmaat-
regelen inmiddels uitgevoerd, maar de N2000 
doelen zijn nog niet gehaald. Het water is nog niet 
helder, kleine aanvullende maatregelen blijven nodig. 
Zie ook Thema 2 Waterkwantiteit onder ‘Water voor 
Natuur’.  
 
Wet Bodembescherming / Omgevingswet 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal 
de Wet Bodembescherming komen te vervallen en 
bodemtaken verschuiven van de provincie naar de 
gemeenten. Provincies blijven verantwoordelijk voor 
het grondwaterbeleid. De impact van deze verande-
ring hebben wij met alle stakeholders verkend in de 
Beleidsverkenning bodem en grondwater. In de 
Beleidsverkenning hebben we de ambitie uitgespro-
ken dat we bodem, grondwater en ondergrond 
integraal en in samenhang met de maatschappelijke 
opgaven ( energietransitie, tegengaan van verdro-
ging en vernatting en voldoende drinkwater) benade-
ren. Aan welke opgaven en belangen we samenwer-
ken en hoe, werken we momenteel uit.

Actueel: 
Momenteel is het Bodem en Water Programma en 
de regelgeving voor de provinciale Omgevingsveror-
dening in voorbereiding. Wij ontwikkelen een kader 
voor het saneren van mobiele verontreinigingen en 
grondwaterpluimen. Tegelijkertijd voeren we pilots 
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uit met gemeenten, waterschappen en drinkwaterbe-
drijven met als doel gebiedsgerichte afspraken over 
de gewenste grondwaterkwaliteit te maken.
 
De provincie heeft samen met Vitens een drinkwater-
strategie voor de lange termijn (2040) vastgesteld 
(Besluit van Provinciale Staten van 18 februari 
2019). In de strategie staat hoe we ervoor zorgen 
dat er ook in de toekomst schoon en voldoende 
drinkwater is. Naast het vergroten van en zoeken 
naar nieuwe locaties om drinkwater te winnen, is 
waterbesparing een belangrijk speerpunt van de 
strategie. De komende jaren onderzoeken we of er 
een nieuwe locatie kan worden geopend nabij 
Schalkwijk en of we de winningen in Groenekan en 
Eemdijk kunnen vergroten. Hierbij wordt nadrukkelijk 
gezocht naar mogelijkheden om andere belangen en 
opgaven in de omgeving mee te koppelen. Als 
uitvoering van de aanbeveling  ‘naar een klimaatbe-
stendig drinkwaterbeleid’ vanuit de Beleidstafel 
Droogte (december 2019) werken we samen met de 
provincies Flevoland en Gelderland en Vitens aan een 
regionale lange termijn visie om de drinkwatervoor-
ziening in deze regio ook voor de toekomst veilig te 
stellen.
  
Het Uitvoeringsprogramma Drinkwater 2015-2021 is 
in 2019 geëvalueerd en de gebiedsdossiers voor 
alle drinkwatervoorzieningen zijn geactualiseerd. 
Hiermee hebben wij inzicht in het verloop van de 
uitvoering, welke maatregelen zijn afgerond, welke 
nog een vervolg nodig hebben. Er zijn aandachtspun-
ten benoemd en aanbevelingen gedaan voor vervolg-
acties of een vervolgaanpak. De restopgave uit de 
gebiedsdossiers en de uitkomsten van de evaluatie 
van het Uitvoeringsprogramma levert de input voor 

de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma 
Drinkwater 2015 – 2020. Deze evaluatie wordt in 
2020 afgerond. Het (nieuwe) Uitvoeringsprogramma 
Drinkwater 2021-2026 wordt onderdeel van het op 
te stellen Bodem en Water Programma.

De aanpak van de verdrogingsbestrijding in de 
provincie Utrecht hebben wij in 2019 – 2020 
geëvalueerd. Over de resultaten van deze evaluatie 
zullen wij Provinciale Staten in het najaar van 2020 
informeren. 

Onder de naam ‘Blauwe Agenda’ zijn medio 2020 in 
een Samenwerkingsovereenkomst afspraken 
gemaakt met waterschap Vallei en Veluwe, hoog-
heemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Vitens, 
gemeenten en belangenorganisaties om problemen 
met (grond)watertekort en wateroverlast op de 
Utrechtse Heuvelrug aan te pakken. Partijen nemen 
daarbij het gehele watersysteem van de Utrechtse 
Heuvelrug in ogenschouw.  Onder de agenda vallen 
acht projecten die in uitvoering gaan. 
 

maar er moet ook nog veel gebeuren. Niet overal 
hebben de maatregelen al het gewenste effect. Het 
is een kwestie van tijd en mogelijk van aanvullende 
maatregelen om de beoogde doelen daadwerkelijk 
te realiseren. Vaak duurt het enige tijd voor dat de 
effecten van herstelmaatregelen merkbaar zijn. Bij 
Botshol zijn de geplande hydrologische herstelmaat-
regelen inmiddels uitgevoerd, maar de N2000 
doelen zijn nog niet gehaald. Het water is nog niet 
helder, kleine aanvullende maatregelen blijven nodig. 
Zie ook Thema 2 Waterkwantiteit onder ‘Water voor 
Natuur’.  
 
Wet Bodembescherming / Omgevingswet 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal 
de Wet Bodembescherming komen te vervallen en 
bodemtaken verschuiven van de provincie naar de 
gemeenten. Provincies blijven verantwoordelijk voor 
het grondwaterbeleid. De impact van deze verande-
ring hebben wij met alle stakeholders verkend in de 
Beleidsverkenning bodem en grondwater. In de 
Beleidsverkenning hebben we de ambitie uitgespro-
ken dat we bodem, grondwater en ondergrond 
integraal en in samenhang met de maatschappelijke 
opgaven ( energietransitie, tegengaan van verdro-
ging en vernatting en voldoende drinkwater) benade-
ren. Aan welke opgaven en belangen we samenwer-
ken en hoe, werken we momenteel uit.

Actueel: 
Momenteel is het Bodem en Water Programma en 
de regelgeving voor de provinciale Omgevingsveror-
dening in voorbereiding. Wij ontwikkelen een kader 
voor het saneren van mobiele verontreinigingen en 
grondwaterpluimen. Tegelijkertijd voeren we pilots 
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Duurzaamheid

De waterschappen zijn op koers om in 2020 
tenminste 40% van het eigen energieverbruik zelf 
duurzaam te produceren. De ambitie is om vanaf 
2025 energieneutraal te zijn.  Wij verwijzen naar 
Thema 1 Ruimtelijke Adaptatie / Klimaat en Thema 
4 Afvalwater. In het Bijlagerapport zijn de projecten 
opgenomen die waterschappen ondernemen om de 
doelstelling te realiseren. Op de website van de 
Unie van Waterschappen is de Klimaatmonitor 
Waterschappen opgenomen. In het Grondstoffenak-
koord en het Interbestuurlijk Programma (IBP) is de 
doelstelling opgenomen van een 100% circulaire 
economie in 2050. 

Stedelijk water

De meeste waterplannen zitten in de afrondende 
fase of zijn gerealiseerd. Bij de waterschappen zijn 
veel activiteiten rond het ‘stedelijk water’ inmiddels 
onderdeel van de activiteiten rondom Klimaatadap-
tatie / Ruimtelijke Adaptatie. We zien hier een 
verbreding van het onderwerp. Zie ook Thema 1 
onder Klimaat.

Vaarwegen

Met ingang van 2015 heeft de provincie op grond 
van de Waterwet vaarwegbeheerders aangewezen. 
Voor bepaalde wateren, namelijk daar waar het 
vaarwegbeheer ten opzichte van het reguliere 
watersysteembeheer tot substantiële meerkosten 
leidt, geldt de wettelijke verplichting om de kosten 
hiervan te vergoeden. Daarvoor zijn met AGV en 
HDSR overeenkomsten gesloten. Als gevolg van de 
grenswijzing Vijfheerenlanden is een (ZH)deel van 
het Merwedekanaal (klasse 4 vaarweg) in de 
provincie Utrecht komen te liggen. In 2020 worden 
afspraken gemaakt met partijen over de wijze van 
uitvoering van beheer en onderhoud van het 
Merwedekanaal en rivier de Linge. Financiële 
afspraken zijn daar onderdeel van. 

Vaarwegbeheerders Energie en grondstoffen
uit afvalwater

Zonneweiden

Wateropvang Klimaatadaptatie
(meer groen en water in de stad)

Hittestress
(stad wordt te warm)

Voortgang op schema
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Omgevingsvisie

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is 
uitgesteld tot 1 januari 2022. De planning voor het 
Nationale Waterprogramma van het Rijk is ook   
naar achter verschoven i.v.m. de coronacrisis. Wij 
werken nu aan het Bodem en Water Programma 
provincie Utrecht (BWP) dat als ontwerp in 2021 
onder de huidige wetgeving zal worden opgesteld. 
Dit programma krijgt na de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet een formele status als (verplicht) 
programma onder deze wet. Het BWP is een 
uitwerking van de ambities en beleid voor bodem- 
en waterthema’s uit de (ontwerp) Omgevingsvisie 
provincie Utrecht. Het gaat dan om thema’s als 
schoon oppervlaktewater, schone bodem en 
grondwater, voldoende water, waterveiligheid en 

energie uit bodem en water. Onderdeel van het 
programma is het Regionaal Waterplan (na inwer-
kingtreding Omgevingswet, Regionaal Waterpro-
gramma), waarin o.a. de uitwerking van de Europe-
se richtlijnen worden vastgelegd van de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW), Grondwaterrichtlijn 
(GWR), Zwemwaterrichtlijn, Richtlijn Overstromingsri-
sico’s (ROR). De beleidsdoelen zullen wij in het BWP 
actualiseren. Ook de doelen voor overig water 
zullen hierin worden vastgelegd. Op dit moment 
bepalen wij de exacte planning voor het nieuwe 
programma. De Utrechtse waterschappen zijn 
gestart met de voorbereiding van de nieuwe 
waterbeheerplannen voor de periode 2022 – 2027. 

Cybersecurity binnen de watersector

In het Bestuursakkoord Water zijn aanvullende 
afspraken gemaakt over het onderwerp Cybersecu-
rity. De risico’s van digitale dreigingen vragen van 
de waterpartners een gezamenlijke aanpak en 
inspanning. Het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat coördineert het proces van de water-
partners om de krachten op het gebied van cyber-
veiligheid te bundelen. Over de voortgang en 
activiteiten hebben de Utrechtse waterschappen 
hierover in het Bijlagerapport (onder 5 Overige 
onderwerpen) gerapporteerd.  

Vaarwegbeheerders Energie en grondstoffen
uit afvalwater

Zonneweiden

Wateropvang Klimaatadaptatie
(meer groen en water in de stad)

Hittestress
(stad wordt te warm)

Samenwerkingsagenda Water

(opgenomen bij Inleiding)  
  



Voorkeursalternatief

Veiligheidsregio Utrecht

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Waterschap Rivierenland

Waterschap Vallei en Veluwe

Zoetwatervoorziening Oost Nederland

Betekenis

Lijst van gebruikte afkortingen 7

AGV

AORTA

ARK/NZ

AVP

BWM

BWP

Bhvbz

CRA

CUB

DAW

GS

GWR

HDSR

HWBP

IPO

KRW

KWA

MER

NAS

NKB

N2000

OBRP

OdrU

PAS

POA

POP3

POV

PWVE

RDO

ROR

RUD

RWZI

SAFE

SAS

SGBP

TGG

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Adaptieve Oostelijke Regionale en Tijdsafhankelijke Aanvoer

Amsterdam-Rijnkanaal / Noordzeekanaal 

Agenda Vitaal Platteland

Bodem- Water en Milieuplan 2016 – 2021

Bodem- en Water Programma 

Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Coalitieregio Ruimtelijke Adaptatie

Dijktraject Culemborg - Beatrixsluis

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Gedeputeerde Staten

Europese Grondwaterrichtlijn

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogwater Beschermings Programma

Interprovinciaal overleg

Kaderrichtlijn Water

Klimaatbestendige Water Aanvoer 

Milieu Effect Rapportage

Nationale Klimaatadaptatie Strategie

Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

Natura 2000 gebieden

Overstromingsrisicobeheerplan

Omgevingsdienst regio Utrecht 

Programma Aanpak Stikstof

Permanent Oostelijke Aanvoer

Plattelandsontwikkeling subsidie

Project Overstijgende Verkenning

Platform Water Vallei en Eem

Regionaal Droogte Overleg

Europese Richtlijn OverstromingsRisico

Omgevingsdienst Utrecht

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Dijktraject Streefkerk Ameide

Dijktraject Salmsteke Schoonhoven

Stroomgebiedbeheerplan 

Thermisch Gereinigde Grond

Betekenis BetekenisAfkorting Afkorting

VKA

VRU

Whvbz

WSRL

WSVV

ZON

Afkorting
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Conform planning
Achterstand en realisatie vraagt aandacht
Achterstand en realisatie is kritisch
Informatief

Voortgangsrapportages 
waterschappen 2019

In deze rapportage 2019 treft u achtereenvolgens aan:

• Voortgangsrapportage 2019 Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden (HDSR) 

• Voortgangsrapportage 2019 Amstel, Gooi en Vecht 
/ Waternet (AGV)

• Voortgangsrapportage 2019 Vallei en Veluwe (WSVV)

• Voortgangsrapportage 2019 Rivierenland (WSRL) 

De kleuren hebben de volgende betekenis: 
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Waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)

Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden 

(HDSR)
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1. Waterveiligheid Toelichting Status

Primaire waterkeringen voldoen aan
wettelijke veiligheidsnormen

Regionale waterkeringen voldoen aan
provinciale veiligheidsnormen

Crisisplannen zijn actueel

Gesignaleerde knelpunten in 2019

Relevante bestuursbesluiten/ vastgeste
beleid in 2019

Actueel 2020 

Sinds 1 januari 2017 zijn in de Waterwet nieuwe normen voor de primaire waterkeringen vastgelegd. In 2050 moeten alle primaire keringen 
hieraan voldoen. De opgave van het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk bedraagt 55,2 kilometer (incl. 3,7 km van RWS).  Het project 
Sterke Lekdijk bestaat uit zes deelprojecten, drie daarvan bevinden zich in de verkenningsfase en één in de planuitwerkingsfase. Voor het 
deelproject dat zich in de planuitwerkingsfase bevindt, deelproject Salmsteke, is in 2019 het voorkeursalternatief vastgesteld. De laatste 
twee deelprojecten worden de komende jaren opgestart. In 2019 is gestart met de gunningsfase van een innovatieve manier van samenwer-
ken met de markt, het zogenaamde innovatiepartnerschap. In 2020 wordt deze gunningsfase afgerond. De indicatieve planning is om voor 
2030 de uitvoering van alle deelprojecten af te ronden.

De uitvoering van het Groot Onderhoudsplan (GOP) regionale waterkeringen verloopt volgens de nieuwe planning. In 2019 is voor meerdere 
projecten namelijk uitstel aangevraagd en toegekend door de provincies Utrecht en Zuid-Holland. De oorzaken van de benodigde extra tijd 
liggen vooral in het voorbereiden en realiseren van complexe opgaven, waarbij succesvolle samenwerking met wegbeheerders, natuur- en 
landschapsorganisaties, bewoners en bedrijven sterk bepalend is voor de voortgang. De uitvoering van het GOP moet uiterlijk in 2024 zijn 
afgerond. 

HDSR is gestart met het versterken van de voormalige C-kering ten noorden van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Ook is gestart met de 
tweede toetsronde van de regionale keringen. 

Over de voortgang van de regionale keringen wordt jaarlijks door HDSR in een afzonderlijke rapportage gedetailleerd aan Gedeputeerde 
Staten van Utrecht gerapporteerd. Wij verwijzen naar deze rapportage.

De crisisbestrijdingsplannen zijn actueel. Het crisisplan van HDSR is geüpdatet en gaat ter consultatie en vaststelling. Het betreft kleine 
aanpassingen voor met name meer flexibiliteit voor de crisisorganisatie. 

N.v.t

De verkenningsfase van het vijfde deelproject van het project Sterke Lekdijk wordt opgestart: Jaarsveld - Vreeswijk. 

Waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
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2. Waterkwantiteit (niet te nat, niet te droog) Toelichting Status

Watersysteem voldoet aan de normen voor 
wateroverlast

Peilbesluiten zijn actueel

Voortgang uitvoering watermaatregelen 
Natura-2000/PAS/ Agrarisch natuurbeheer

Zoetwater maatregelen worden uitgevoerd 
conform bestuurlijke overeenkomsten

In 2019 is gewerkt aan de uitvoering om de wateropgave wateroverlast op te lossen, onder andere door uitvoeren van fysieke maatregelen, 
het stimuleren van gebiedspartners met de impulsregeling Klimaatadaptatie in de Stad en het ‘slimmer sturen’ met het bestaande watersys-
teem. De aanpak ligt op schema en is succesvol. De wateropgave wateroverlast voldoet in de meeste gebieden aan de normen. Op een 
aantal locaties worden nog maatregelen uitgevoerd en het resterende deel van de opgave wordt aangepakt binnen watergebiedsplannen. 

Met enkele gemeenten is in 2019 ook onderzoek gedaan naar de effecten van extreme neerslagsituaties (ruim voorbij de provinciale norm 
wateroverlast) op de kwetsbare delen van het gebied. De resultaten zijn onder andere input voor de klimaatstresstesten en de daaropvolgen-
de risicodialogen. In 2020 wordt dit onderzoek samen met de gemeente Utrecht uitgevoerd.

Op dit moment is er voor 97% van het beheergebied binnen de provincie Utrecht, waar peilbesluiten moeten worden genomen, een actueel 
peilbesluit. Voor de overige 3 % van het gebied loopt een proces voor de herziening van het peilbesluit. Naar verwachting is het Utrechtse 
deel van het beheergebied in 2020 weer 100% actueel.

In samenspraak met de provincie en perceeleigenaren zijn inrichtingsplannen gemaakt om de waterbeheersing in de Natura-2000 gebieden 
te optimaliseren voor de beoogde natuurdoelstellingen. Met uitzondering van N2000 gebied Oud-Kolland zijn de beoogde maatregelen in de 
N2000 gebieden uitgevoerd.

De Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) zorgt voor extra aanvoer van zoetwater naar West Nederland in zeer droge periodes. Het project 
voor uitbreiding van de capaciteit is in 2015 gestart met de verkenningsfase. Inzet van de KWA in de zomer van 2018 bevestigde de nood-
zaak voor uitbreiding. In 2017 startte de planuitwerkingsfase voor de diverse maatregelen om de capaciteit te vergroten. Aanvang van de 
realisatiefase is begin 2020. Het project is eind 2023 afgerond.

In 2019 is gestart met het in beeld brengen van de Waterbeschikbaarheid voor HDSR. Dit maakt onderdeel uit van het Deltaprogramma 
Zoetwater. 

Vanuit het Slim Water Management (nauwe samenwerking tussen de verschillende waterbeheerders) is in 2019 het project Toekomstig 
Bestendig ARK/NZK (Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal) gestart. In dit project worden zowel de klimaatopgaven als de ruimtelijke 
opgaven beschouwd om te komen tot een toekomstig bestendig ARK/NZK-watersysteem.

Waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
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2. Waterkwantiteit (niet te nat, niet te droog) Toelichting Status

Veenweide/bodemdaling Met de Positionpaper ‘Bodemdaling veenweide, elke centimeter telt (2017)’ heeft het HDSR de ambitie neergezet om samen met de omgeving 
(overheden, boeren, bewoners en samenwerkingsorganisaties) de bodemdaling te vertragen (tenminste 25% in 2050). In 2019 zijn de volgende 
zaken uitgewerkt:

Klimaatakkoord (2019): hierin is aangegeven dat de CO2 uitstoot vanuit “landbouw en landgebruik” gereduceerd moet worden met 1Mton in 
2030. Het vertragen van bodemdaling en de vermindering van de CO2-uitstoot geven invulling aan de ambitie uit het Klimaatakkoord. 

Coalitieakkoord HDSR (2019): Gezien de positieve beweging en de landelijke ontwikkelingen heeft HDSR een grotere ambitie op het thema 
vertragen bodemdaling veenweide: 50% reductie in 2030. 

‘Samen met’: HDSR wil bodemdaling aanpakken in samenhang met eigen opgaven (o.a. waterkwaliteit, biodiversiteit en duurzaamheid) en 
opgaven van andere partijen/overheden (o.a. duurzame bedrijfsvoering, ruimtelijke ordening, natuur, stikstof). HDSR
participeert actief in de Regiodeal (november 2019), het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP) (deelproject binnen de 
Holland-Utrechtse veenweide) en het bestuurlijk platform Groene Hart.

HDSR wil blijven leren van pilots en de ervaringen hiermee gebruiken we voor opschaling. Het gaat om de volgende pilots:

Bedrijvenproef Spengen ‘Sturen met grondwater’: uit de resultaten tot nu toe blijkt dat de techniek werkt. Er wordt geëxperimenteerd met 
systemen op zonne- en windenergie. Ook wordt gekeken of de situatie voor weidevogels verbeterd kan worden.

Toekomstbestendige Polder Lange Weide: aanleg van een ‘polderbreed’ waterinfiltratiesysteem. Het effect van dynamisch peilbeheer wordt 
onderzocht.

Klimaatslim Boeren op Veen (KsBoV): een initiatief van 2 collectieven en HDSR. Financiering is vanuit klimaatgelden 2018, POP3, provinciale 
subsidies en eigen bijdragen van de deelnemers. Dit project levert ook een bijdrage aan het landelijk onderzoek broeikasgassen en aan het 
onderzoek biodiversiteit veenweide. 

Experimenten met veenweidesloot van de toekomst: HDSR participeert in het project Slimme Wetering van het agrarisch collectief Rijn Vecht en 
Venen en in het project van natuurvriendelijke oevers Lange Weide (collectief Rijn Gouwe Wiericke)

Vervolg volgende zie pagina

Waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
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2. Waterkwantiteit (niet te nat, niet te droog) Toelichting Status

Veenweide/bodemdaling

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld beleid in 
2019

Gesignaleerde knelpunten in 2019

Actueel 2020

Daarnaast heeft HDSR een regionale subsidieregeling voor Bodem en water 2018-2021. Er is € 100.000, - per jaar voor bodemdaling beschik-
baar. In 2019 heeft HDSR 7 individuele projecten ondersteund, in totaal 36 hectare, waarvan op 3 hectare een proef met lisdodden (natte teelt).

In 2019 zijn drie polderprocessen gestart:
• Kortrijk Portengen (230 ha): aanleg waterinfiltratiesysteem, het project geeft invulling aan de maatregelen Kockengen Waterproof, er is o.a. 
een proef met biodrains.
• Meijepolder-Laag (282 ha): aanleg waterinfiltratiesysteem, in combinatie met de aanleg van 4 km natuurvriendelijke oevers (versterkt NNN-ge-
bieden) en het verwijderen van bruggen/landhoofden (verbetert waterhuishouding). Subsidies aangevraagd, het wachten is op beschikking POP3 
subsidie.
• Polders bij Vlist (350 ha): aanleg waterinfiltratiesysteem & meetlocatie voor het landelijk onderzoek broeikasgassen. Het effect van de maatre-
gelen op de waterkwaliteit wordt onderzocht. Subsidies zijn aangevraagd, het wachten is op beschikking POP3 subsidie en voorfinanciering.

HDSR heeft in de Nota Peilbeheer 2019 opgenomen dat het peil in veenweidegebieden (in principe) de bodemdaling niet meer volledig volgt en 
ook dat er (in principe) geen nieuwe onderbemalingen meer worden aangelegd. 

De regels omtrent de aanleg van waterinfiltratiesystemen zijn vereenvoudigd (Uitvoeringsregels Keur, 2019).

N.v.t

In 2020 wordt, op advies van de Beleidstafel Droogte, een check gedaan op de regionale verdringingsreeks. 

In 2021 wordt de 2e fase Deltabeslissing vastgesteld. Hiervoor heeft HDSR een maatregel ingebracht om de aanvoer van zoetwater bij de inlaat 
Kromme Rijn te garanderen, ook bij lage rivierafvoer. In 2018 was de inlaat gedurende lange tijd niet bruikbaar en zijn noodmaatregelen getrof-
fen.

Als gevolg van de corona-crisis zijn verschillende gebiedsbijeenkomsten voorlopig afgelast. Dit heeft consequenties voor het opzetten van 
nieuwe processen.

Waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
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3. Waterkwaliteit (schoon water) Toelichting Status

Maatregelen KRW stroomgebiedsbeheer-plan zijn 
uitgevoerd

Alle zwemwaterlocaties voldoen aan de EU-classifi-
caties uitstekend / goed / aanvaardbaar

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld beleid in 
2019

Gesignaleerde knelpunten in 2019

Actueel 2020

HDSR is op koers met het uitvoeren van de 10 KRW-maatregelen. Voor wat betreft de KRW-maatregel ‘afwegen natuurvriendelijk peilbeheer’ 
vindt in 2020 de afweging van flexibel peilbeheer plaats voor de KRW-waterlichamen waarvoor deze afweging in de periode 2015 tot nu toe nog 
niet is gedaan. In alle peilbesluiten die HDSR neemt, wordt de afweging van flexibel peilbeheer standaard uitgevoerd.

Er zijn 7 officiële zwemwateren in het beheergebied van HDSR. Op basis van de waterkwaliteit van de laatste vier jaar (2016 t/m 2019) vallen 5 
locaties onder de kwaliteitsklasse ‘uitstekend’, 1 locatie onder de kwaliteitsklasse ‘goed’ en 1 locatie heeft kwaliteitsklasse ‘slecht’. Deze locatie 
betreft zwemplas de Voorveldse Polder in Utrecht welke in 2017 ook ‘slecht’ scoorde. In 2017 heeft de gemeente Utrecht aan de plas een 
toiletunit voor zwemmers te plaatsen. De verwachting was dat deze maatregel zou zorgen voor de verbetering van de waterkwaliteit. In 2018 
en 2019 scoorde deze locatie echter toch weer in de klasse ‘slecht’, i.v.m. bacteriologische overschrijdingen. HDSR is in gesprek met de 
Gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht om te onderzoeken welke aanvullende maatregelen gerealiseerd kunnen worden, zodat de 
waterkwaliteit op deze locatie verbetert.

Op 18 december 2019 heeft het algemeen bestuur besloten om een extra krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van 1 extra vispassage 
en de optimalisatie van 23 bestaande vispassages. Uitvoering vindt plaats binnen de looptijd van de huidige planperiode (t/m 2021).

Hotspotanalyse en aanvullende zuivering medicijnresten op rwzi Houten (2019): zie bij 4 Gezuiverd afvalwater/overig: ‘Knelpunten nieuwe 
stoffen in beeld’.

N.v.t

De nieuwe KRW-periode start in 2022. Momenteel vindt er een herijking plaats waaruit nieuwe maatregelen en nieuwe doelen worden afgeleid. 
Ambities van HDSR en de gebiedspartijen worden geïnventariseerd. Ook voor het overige water worden nieuwe doelen opgesteld. In oktober 
2020 wordt het ontwerp KRW-maatregelenpakket ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur. De vaststelling van de doelen voor het 
overig water en de maatregelen in het overig water volgen eind 2020. Zowel onze inzet op KRW als overig water wordt onderdeel van het 
nieuwe Waterbeheerprogramma (WBP).

Waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
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4. Gezuiverd afvalwater / overig Toelichting Status

Knelpunten ‘nieuwe stoffen’ zijn in beeld

Van alle rioolwaterzuiveringsinstallaties voldoet 
het effluent aan de lozingsnormen

Duurzaamheidsprincipe wordt toegepast bij 
afvalwater

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld beleid 
in 2019

Gesignaleerde knelpunten 2019

In navolging op de hotspotanalyse medicijnresten is er in 2018 gewerkt aan een value case ‘Aanvullende zuivering voor microverontreinigingen op 
RWZI Houten’ binnen een Community of Practice met daarin 12 waterschappen. Dit heeft in 2019 geleid tot een bestuursbesluit voor het realise-
ren van een aanvullende zuivering voor microverontreinigingen op deze RWZI. Hiervoor zal een ozoninstallatie in gebruik worden genomen welke 
tenminste gedurende 10 jaar in bedrijf zal zijn. De realisatie hiervan is gestart en zal naar verwachting in 2021 afgerond zijn. Voor dit project is 
een overeenkomst met I&W afgesloten voor een Rijksbijdrage. Voor de overige hotspot RWZI’s zal in de komende jaren onderzoek worden 
gedaan, waaruit duidelijk wordt of en welke aanvullende technieken hier worden toegepast.

Behalve voor de RWZI Utrecht voldoet het effluent op alle RWZI’s. Voor de RWZI Utrecht hebben we voor de periode van omschakeling naar de 
nieuwe RWZI een gedoogbeschikking ontvangen en daaraan voldoet de RWZI.

HDSR heeft een Duurzaamheidsagenda (vastgestelde visie en programma) met daarin de volgende speerpunten: besparen en opwekken van 
energie, CO2-reductie, terugwinnen van grondstoffen en werken volgens de Aanpak Duurzaam GWW.

In de 2e helft van 2019 is de uitbreiding van de RWZI Leidsche Rijn afgerond. Het afvalwater afkomstig van de RWZI’s Maarssen (AGV/Waternet) 
en Maarssenbroek (HDSR) wordt nu ook gezuiverd op de RWZI Leidsche Rijn. In 2019 zijn er door HDSR voorbereidingen getroffen om de RWZI 
Maarssenbroek te amoveren en een bestemming te zoeken voor het vrijkomende terrein. 

Besluit voor het realiseren van een aanvullende zuivering voor microverontreinigingen op de RWZI Houten. Zie verder bij ‘knelpunten nieuwe 
stoffen zijn in beeld’.

HDSR heeft moeite om de geursituatie van de RWZI Utrecht onder controle te krijgen. Er heeft al een uitbreiding/aanpassing van de geurbehande-
ling plaatsgevonden maar er is opnieuw een aanpassing nodig.

Waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
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4. Gezuiverd afvalwater / overig Toelichting Status

Actueel 2020 Slibstrategie: In 2020 zal er een slibstrategie opgesteld worden met een horizon tot 2040. Besluitvorming hierover zal medio 2021 in het 
Algemeen Bestuur plaatsvinden.

Herinrichting RWZI Utrecht/sloop RWZI Utrecht: Tijdelijk hergebruik van het terrein van de RWZI Utrecht aan de Brailledreef is een vraagstuk waar 
HDSR onderzoek naar doet. Rond dit vraagstuk hebben de lagere overheden gezamenlijke, maar op onderdelen ook tegenstrijdige belangen. 
Voorafgaand aan het eventueel tijdelijk hergebruik zal sloop van de oude installatie moeten plaatsvinden. De uitvoering loopt enige vertraging op, 
mede vanwege de stikstofdiscussie, maar vooralsnog is dit niet zorgelijk. 

De Coronacrisis: Deze leidt voor alsnog niet tot een verminderde invulling van de zorgplicht (de wettelijke taken als het gaat om het zuiveren van 
afvalwater), maar dit is natuurlijk wel een aandachtspunt. 

Waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
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energie, CO2-reductie, terugwinnen van grondstoffen en werken volgens de Aanpak Duurzaam GWW.

In de 2e helft van 2019 is de uitbreiding van de RWZI Leidsche Rijn afgerond. Het afvalwater afkomstig van de RWZI’s Maarssen (AGV/Waternet) 
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Besluit voor het realiseren van een aanvullende zuivering voor microverontreinigingen op de RWZI Houten. Zie verder bij ‘knelpunten nieuwe 
stoffen zijn in beeld’.

HDSR heeft moeite om de geursituatie van de RWZI Utrecht onder controle te krijgen. Er heeft al een uitbreiding/aanpassing van de geurbehande-
ling plaatsgevonden maar er is opnieuw een aanpassing nodig.



Bijlagerapport 8

5. Ruimtelijke adaptatie/ klimaat/ overige Toelichting Status

Gevolgen klimaatverandering zijn in beeld

Stedelijke Water / Ruimtelijke Adaptatie

De gevolgen van klimaatverandering voor de regio Utrecht Zuid-West zijn integraal in beeld gebracht. 14 Gemeenten in Utrecht Zuid-West 
hebben, mede op initiatief van het HDSR, in 2018 klimaatstresstesten uitgevoerd, om de gevolgen van klimaatverandering in beeld te krijgen. 
Het gaat daarbij om wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. Als vervolgstap is een aantal gemeenten begonnen met de risicodia-
loog, waarin HDSR participeert. 

In een pilot is voor een aantal objecten/assets van HDSR een stresstest uitgevoerd voor overstroming en wateroverlast. Deze is vervolgens 
middels een risicodialoog verder uitgewerkt.

In 2019 hebben 5 gemeenten op initiatief van het samenwerkingsverband Water & Klimaat subsidie gekregen vanuit het Deltaprogramma 
voor onderzoek naar de juridische en bestuurlijke aspecten bij de implementatie van klimaatadaptatie bij stedelijke herstructurering. Dit 
onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht en zal in 2020 worden afgerond.
De vervolgstap op de stresstesten is om middels de risicodialoog de resultaten te bespreken met de omgeving, om zo tot een gedragen 
risicobeeld en bijhorende acties te komen. Deze risicodialogen hebben nog in beperkte mate plaatsgevonden, waardoor de waarde van de 
stresstesten niet volledig wordt benut en de omgeving veelal nog onwetend is over de mate van gevoeligheid van klimaatinvloeden. Gemeen-
ten zijn trekker van de risicodialogen. Deze acties is verder in uitwerking in 2020.

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet geeft HDSR invulling aan haar nieuwe rol in de “weging van het waterbelang” (i.p.v. het watertoet-
sproces). Via praktijkvoorbeelden ontwikkelen we samen met gemeenten nieuw beleid en werkvormen voor ruimtelijke plannen met interactie-
ve ontwerpsessies en vroege afstemming. Hiermee wordt de toekomstige rol van water en klimaatadaptatie geborgd.

Daarnaast stimuleert HDSR gemeenten en bewoners om klimaatbestendig te handelen: Voor gemeenten hebben we de Impulsregeling 
Klimaatadaptatie in de Stad en voor bewoners de subsidieregeling Blauwe Bewoners Initiatieven. Voor de impulsregeling is het animo groot en 
het budget is elk jaar overtekend. Voor de Blauwe Bewoners initiatieven is het budget in 2019 voor ca. 75% benut.

Eind 2019 is het samenwerkingsverband Water & Klimaat gestart met de totstandkoming van een bouwconvenant. Hierin komen afspraken 
tussen overheden, bedrijfsleven en bouwers over het klimaat adaptief bouwen en inrichten van nieuw te bouwen en her in te richten woning-
bouw.

Waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
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5. Ruimtelijke adaptatie/ klimaat/ overige Toelichting Status

Digitale Veiligheid (afspraken uit BAW-addendum) 

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld beleid 
in 2019

Gesignaleerde knelpunten in 2019

Actueel 2020

Eind 2019 is bij alle waterschappen een audit gedaan op de Proces Automatisering. Deze audit is de leidraad om te gaan voldoen aan het 
ambitieniveau binnen de sector t.a.v. de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). Binnen de BIO zijn zgn. ‘volwassenheidsscores’ gedefini-
eerd (score 1 tot 5). Binnen de Unie van Waterschappen is afgesproken om ‘volwassenheidsniveau 4’ te willen behalen. Dit betekent dat we 
‘comfortabel boven de norm’ presteren op het gebied van digitale veiligheid. Om deze norm in 2022 te behalen is een projectmatige aanpak 
in ontwikkeling. Tevens neemt HDSR actief deel aan de samenwerkingsverbanden die er binnen de sector bestaan, zoals de overlegstructuren 
rondom het Nationaal Cyber Security Centre maar ook de werkgroepen vanuit Het WaterschapsHuis.

Samenwerken met andere overheden en stakeholders aan klimaatadaptatie in stedelijk gebied is essentieel. HDSR stimuleert andere overhe-
den en bewoners op het gebied van klimaatadaptatie, o.a. in het samenwerkingsverband Water en Klimaat (14 gemeenten, provincie en de 
VRU). Dit samenwerkingsverband is in 2019 bestuurlijk bekrachtigd en vanaf 1 januari 2020 operationeel. Op onderwerpen als burgerpartici-
patie, stedelijk water en klimaat adaptief bouwen wordt actief samengewerkt. 

n.v.t.

Op basis van de resultaten van de stresstesten en in consultatie met de regionale stakeholders stellen de partners gezamenlijk de Regionale 
Adaptatiestrategie (RAS) op, waarin doelen en strategieën worden geformuleerd om de gevolgen van klimaatverandering in onze regio te 
beperken. Eind 2020 moet de RAS vastgesteld zijn. Met het opstellen van het uitvoeringsprogramma met bijhorende maatregelen zal in 2020 
worden gestart.

Waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
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Waterschap: Vallei en Veluwe

Ede

Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht (AGV)

Waterschap
Rivierenland 

(WSRL)

Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden 

(HDSR)

Waterschap Vallei en Veluwe 
(WSVV)
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1. Waterveiligheid Toelichting Status

Primaire waterkeringen voldoen aan wettelijke 
veiligheidsnormen

Regionale waterkeringen voldoen aan provinciale 
veiligheidsnormen

De calamiteitenplannen zijn actueel 
 

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld in 
2019

Actuele en adequate overstromingsinformatie is de basis voor de meerlaagsveiligheidsbenadering. Het waterschap heeft de uitvoering van 
beheer van overstromingsscenario’s overgenomen van de provincie. De pilot overstromingsscenario’s Grebbedijk is uitgevoerd. 

WSVV maakt nu scenario’s voor de IJsseldijken (2020) en vervolgens de Eem- en Randmeerdijken (2021). De scenario’s zijn in 2021 gereed 
en zijn de basis voor advies en besluiten over meerlaagsveiligheid. 

In 2019 is het Voorkeursalternatief (VKA) voor de verbetering van de Grebbedijk vastgesteld en ter inzage gelegd.  In 2020 volgt definitieve 
vaststelling van het VKA door de gebiedspartners en start de planuitwerkingsfase.

WSVV heeft in 2019 een voorkeursalternatief voor de Westdijk vastgesteld en werkt nu aan de planuitwerking en de voorbereiding van de 
uitvoering.  Voor de Noordelijke Randmeerdijk werken wij op basis van het VKA aan de planuitwerking

WSVV voert volgens schema de projecten uit het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) uit aan de Eem- en zuidelijke randmeerdijken 
en de Grebbedijk op het Utrechts gebied.

De verbetering in de Maatpolderkade is in 2019 uitgevoerd. Wij hebben afspraken gemaakt over de vaststelling van maatgevende waterstan-
den De meeste regionale waterkeringen zijn recent verbeterd. Focus ligt op trajecten die na de eerste toetsing niet zijn verbeterd. De toetsing 
is in 2024 gereed. 

Over de voortgang van de regionale keringen wordt jaarlijks door HDSR in een afzonderlijke rapportage gedetailleerd aan Gedeputeerde 
Staten van Utrecht gerapporteerd. Wij verwijzen naar deze rapportage.

De calamiteitenplannen bij WSVV zijn actueel.

Voorkeursalternatief (VKA) voor de aanpak van de Westdijk en de dijkverbetering Grebbedijk zijn vastgesteld. 

Waterschap: Vallei en Veluwe
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1. Waterveiligheid Toelichting Status

Gesignaleerde knelpunten in 2019

Actueel 2020

Bijzonder aandachtspunt is de problematiek van de thermisch gereinigde grond die bij de Westdijk is gebruikt voor de dijkversterking. Zie ook 
Actueel 2020.

Voor de Westdijk heeft het Algemeen Bestuur krediet vastgesteld voor de voorbereiding van de uitvoering van het Voorkeursalternatief. Over 
de subsidieverlening lopen finale gesprekken met het programmabureau Hoogwaterbescherming (HWBP).

Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor de verwijdering van de Thermisch Gereinigde Grond (TGG) uit de steunberm van de 
Westdijk te Bunschoten. Het plan van aanpak voor de verwijdering van de TGG is door de provincie Utrecht goedgekeurd (februari 2020). Op 
basis hiervan wordt momenteel een RAW-bestek opgesteld (gereed eind juni). De benodigde overige vergunningen zijn aangevraagd of worden 
op korte termijn aangevraagd. Ten aanzien van de aanbesteding van de werkzaamheden ronden we binnenkort de selectiefase af. De uitnodi-
ging tot inschrijving is gepland eind juni. De start van de uitvoering is niet eerder voorzien dan begin oktober 2020. De uitvoering heeft een 
doorlooptijd van zes maanden.

Het waterschap, de provincies Gelderland en Utrecht en de gemeenten Wageningen en Rhenen besluiten in 2020 afzonderlijk over het VKA 
Grebbedijk.

Waterschap: Vallei en Veluwe
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2. Waterkwantiteit (niet te nat, niet te droog) Toelichting Status

Watersysteem voldoet aan de normen voor 
wateroverlast

Peilbesluiten zijn actueel

Voortgang uitvoering watermaatregelen 
Natura-2000/PAS/ Agrarisch natuurbeheer

Activiteiten liggen op Gelders grondgebied. In Utrecht ligt voor wateroverlast geen restopgave uit vorige toetsing. Met de Utrechtse gemeenten 
wordt de klimaatopgave via klimaatstresstesten nader uitgewerkt. Ingevolge de Klimaatagenda Vallei en Veluwe en de Stresstesten die wij bij 
gemeenten uitvoeren worden ook de knelpunten in het landelijk gebied betrokken. Zie ook onderdeel 5 onder Ruimtelijke Adaptatie / Klimaat. 

Alle peilbesluiten die liggen binnen het beheergebied van de Provincie Utrecht zijn actueel, dit betreft het stedelijk gebied Bunschoten en 
Eemland.  

Vallei en Veluwe heeft het Uitvoeringsprogramma voor water gerelateerde opgaven van N2000 en PAS 2016-2021 als basis. Het Beheerplan 
N2000 Bennekomse Meent en de Hellen (gebied Binnenveld) is vastgesteld. De provincie Utrecht heeft gewerkt aan het inrichtingsplan. Water-
schap en provincie hebben in goed overleg een oplossing gevonden voor de compensatie van waterberging binnen het gebied. 

De maatregelen N2000 aan Gelderse zijde zijn uitgevoerd. Maatregelen aan de Utrechtse zijde worden nog opgepakt door SBB, uitvoering 
gepland in 2022.

Het agrarisch natuurbeheer wordt goed opgepakt! Met name in het gebied Eemland-Arkemheen zijn veel enthousiaste agrariërs hier mee bezig.

We gebruiken de waterpotentiekaarten (vastgesteld in het Waterbeheerprogramma) als basis voor het gesprek met gebiedspartners om in te 
springen op kansen die zich voordoen om onze ambities op het gebied van leefomgeving, waterkwaliteit, klimaat en biodiversiteit te realiseren. 
Op basis hiervan is in 2019 een subsidie verordening voorbereid welke in 2020 opengesteld is.

Waterschap: Vallei en Veluwe
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2. Waterkwantiteit (niet te nat, niet te droog) Toelichting Status

Zoetwater maatregelen worden uitgevoerd 
conform bestuurlijke overeenkomsten

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld beleid 
in 2019

Gesignaleerde knelpunten in 2019

Actueel 2020

Vallei en Veluwe werkt conform de planning aan de zoetwateropgave van het Uitvoeringsprogramma 2016-2021 droogte. Hiervoor is een kader 
uitvoer ZON-maatregelen vastgesteld. Het ‘Handelingsperspectief Droogte’ is gereed. 

Onderzoek hoge zandgronden, voor lange termijn handelingsperspectief op het klimaatdossier loopt nog. Dit is een samenwerking tussen 
Rijn-Oost en de zuidelijke waterschappen. Fase 2 is afgerond, fase 3 wordt nu gestart. 

De verkenning voor de pilot groene schoolpleinen loopt. 

Voor de Utrechtse Heuvelrug wordt, in het kader van de Blauwe Agenda gewerkt aan een samenwerking rondom grondwater, klimaat en droogte-
bestrijding. In 2019 is een samenwerkingsovereenkomst met uitvoeringsagenda voorbereid welke in 2020 ondertekend zal worden. WSVV is 
daarbij trekker voor de gebiedsverkenning in de Laagte van Pijnenburg (laag gelegen gebied tussen Baarn, Soest, Bilthoven en Hollandse 
Rading). 

Door beheersmatige maatregelen (zoals opzetten van stuwen en preventief afvangen van vis) is de droogteschade verminderd ten opzichte van 
2018.

Besluitvorming voor ZON-projecten loopt via het bestuurlijk overleg ‘Zoetwateroverleg Oost-Nederland’.
Zoals bovenstaand benoemd, is de samenwerkingsovereenkomst Blauwe Agenda voorbereid. 

Door de PFAS-problematiek zijn veel baggerprojecten stilgevallen. Dit heeft geen acute problemen veroorzaakt in het waterbeheer, maar heeft 
wel consequenties voor de programmering.

De Blauwe Agenda is een gebiedsinitiatief van een brede coalitie van partners waarin we werken aan een robuust watersysteem op de Utrechtse 
Heuvelrug. Waterschap Vallei en Veluwe is een belangrijke partner in de Blauwe Agenda.

Waterschap: Vallei en Veluwe
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3. Waterkwaliteit (schoon water) Toelichting Status

Maatregelen KRW-stroomgebiedsbeheerplan zijn 
uitgevoerd

Alle zwemwaterlocaties voldoen aan de EU-classi-
ficaties uitstekend / goed / aanvaardbaar

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld beleid 
in 2019

Gesignaleerde knelpunten in 2019

Actueel 2020

Voor de nieuwe planperiode Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft Vallei en Veluwe de concept-maatregelen en doelen voor het nieuwe Stroomge-
biedsbeheerplan (SGBP-3) aangeleverd bij de provincies Utrecht en Gelderland. 

Wij toetsen als continu proces alle KRW-waterlichamen conform het monitoringsvoorschrift en het Waterkwaliteitsportal is up-to-date.

Door de versnelde uitvoering van Binnenveld is ook de 5,1 km herinrichting van het Valleikanaal al gereed. 

Voor de weteringen in Eemland is gestart met de uitvoering. Deze is in 2020 afgerond. Hiermee is nu 84% van de KRW-herinrichtingsopgave 
in Utrecht gerealiseerd. Voor de resterende opgave zijn we grotendeels afhankelijk van de planning van Rijkswaterstaat rondom knooppunt 
Hoevelaken.

De twee zwemwateren gelegen in de provincie Utrecht van het beheersgebied Vallei en Veluwe zijn als uitstekend beoordeeld (Henschoter-
meer-Noord en Henschotermeer Zuid).

 
Het beleidskader biodiversiteit is bestuurlijk voorbereid.
Het advies met maatregelen en doelen voor Stroomgebiedsbeheerplan (SGBP3) aan de provincie is vastgesteld.

n.v.t.

Het Beleidskader Biodiversiteit is bestuurlijk vastgesteld. Dit jaar wordt gewerkt aan het Uitvoeringsprogramma.

Waterschap: Vallei en Veluwe
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4. Gezuiverd afvalwater /overig Toelichting Status

Knelpunten ‘nieuwe stoffen’ zijn in beeld

Van alle rioolwaterzuiverings-installaties voldoet 
het effluent aan de lozingsnormen

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld beleid 
in 2019

In een ‘knelpuntenkaart’ hebben wij inzichtelijk waar de knelpunten in ons gebied liggen met betrekking tot nieuwe stoffen. Vallei en Veluwe zet 
in op bewustwording bij de burgers van het effect van de klimaatverandering en het lozen van nieuwe stoffen in de waterketen. Gesprekken 
met apothekers lopen in diverse gemeenten. Actueel: Een publicatie in het apothekersblad 'Leef' volgt binnenkort. Deze activiteiten zijn 
gericht op bewustwording bij apothekers (en medicijngebruikers).

De variant naschakeling van actiefkooldosering met doekenfilter voor de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Ede wordt meegenomen bij 
Duurzame Regio Zuid. Uit hotspotanalyse medicijnen volgde Ede als hotspot. De RWZI Woudenberg en RWZI Nijkerk zijn in mindere mate een 
hotspot. De RWZI’s Soest en Amersfoort zijn helemaal niet als hotspot gedefinieerd voor medicijnresten.

Alle rioolwaterzuiveringsinstallaties voldoen aan de gestelde normen. Vervangingen worden gedaan op grond van assetmanagementplan. Het 
waterschap kiest per zuiveringsregio voor een integrale benadering van alle opgaven vanuit ambities (ET, Circ), eisen (KRW, micro’s) en 
assetmanagement. Een voorbeeld hiervan is het plan voor Duurzame Regio Zuid.

Waterschap: Vallei en Veluwe
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4. Gezuiverd afvalwater /overig Toelichting Status

Duurzaamheidsprincipe wordt toegepast bij 
afvalwater

Gesignaleerde knelpunten in 2019

Actueel 2020

Wij hebben in ons gebied de eerste grondstoffenfabriek gerealiseerd in Amersfoort waarbij afvalwater maximaal wordt ingezet voor productie van 
schoon water, grondstoffen en energie. De optimalisatie van energiefabriek Amersfoort is (vrijwel) afgerond en installatie draait naar behoren.

Wij hebben een voor Vallei en Veluwe gebied dekkende kaart met daarin de potentie voor riothermie van rioolgemalen en rioolzuiveringsinstalla-
ties (riothermie is energie uit afvalwater: meer dan 30% van de energie die binnenkomt vertrekt weer via de gootsteen. Met riothermie wordt 
deze warmte weer benut en omgezet als bijdrage aan duurzaam verwarmen).  

Samenwerking WOW! Binnen WOW! gaan we grondstoffen uit het rioolwater halen en weer van waarde maken! Met onze Europese partners testen 
we de toepassingen van cellulose, PHA-bio plastics en lipiden uit rioolwater als biologisch alternatief voor fossiele grondstoffen. Het waterschap 
is projectleider van WOW! en gaat daarnaast een testinstallatie realiseren op de waterzuivering in Ede. De testinstallatie is bedoeld om cellulose 
te winnen. Cellulose wordt gewonnen uit resten van toiletpapier dat in het rioolwater terecht komt. De hal waar de pilot installatie in komt is 
gereed en de fijnzeven zijn geplaatst. Het pyrolysedeel volgt in het eerste kwartaal van 2020. Door de stikstofproblematiek is de milieuvergun-
ning nog niet verleend en moeten aanvullende stikstofberekeningen worden gemaakt. Dit kan gevolgen hebben voor het moment waarop de 
installatie in bedrijf kan worden genomen en verkort mogelijk de tijd waarbinnen de proeven worden gedaan. Voor de subsidie Interregis er geen 
risico aangezien de doelstelling (testen van samples) naar verwachting nog steeds gehaald wordt.

Voor nieuwe sanitatie ten behoeve van de duurzame waterketen is het haalbaarheidsonderzoek Nijkerk afgerond. Realisatie van nieuwe sanitatie 
was aanvankelijk in 2019 nog afhankelijk van medewerking van private partners.  De toepassing nieuwe sanitatie Nijkerk lijkt nu vrijwel zeker. 
Gesprekken met gemeente en projectontwikkelaar zijn positief.
WSVV maakt jaarlijks een overzicht van prestaties in relatie tot afspraken en ambities op het vlak van duurzaamheid. Dit is terug te vinden in de 
jaarlijkse klimaatmonitor. Deze wordt jaarlijks ingevuld door alle waterschappen. De monitor van 2019 is nog niet beschikbaar; wel van 2018, 
zie:  https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2019/11/Klimaatmonitor-Waterschappen-2018.pdf

De riooltransportleiding van Soesterberg naar Soest is ter plaatse van het militaire terrein vervangen over een lengte van 1.200 meter vervan-
gen. Aanleiding hiervoor was ernstige aantasting van de leiding door inwerking van rioolgas. Hierbij is de oude asbestcement buis vervangen 
door een kunststof (HDPE) buis. Het vervangen gedeelte ligt nabij waterwingebied Soestduinen van Vitens. Het voorbereidingstraject is daarom 
ook afgestemd met Vitens en Defensie, die ter plaatse terreinbeheerder is.

Waterschap: Vallei en Veluwe
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5. Ruimtelijke adaptatie/ klimaat/ overige Toelichting Status

Gevolgen klimaatverandering zijn in beeld

Stedelijke Water / Ruimtelijke Adaptatie

+ Digitale Veiligheid (conform afspraken addendum 
BAW) 

Voor Oost- en Noord-Veluwe zijn samenwerkingsverbanden opgesteld. Ook de samenwerking op platform gebied is gedaan. Er zijn nu 
drie samenwerkingsverbanden op gebied van afvalwater. En op Noord-Veluwe is het samenwerkingsverband uitgebreid met klimaatadap-
tatie. Aanvullend is er een voortgangsrapportage gemaakt voor natuurlijk ontwikkelen, waarvoor 1,1 miljoen euro is uitgegeven. (in 
college van dijkgraaf en heemraden behandeld). Er is een presentatie in het Algemeen Bestuur geweest voor het bespreken van de 
huidige samenwerking met de gemeentes. Lokaal zijn er diverse maatregelen in versteende winkelstraat met betrekking tot klimaatadap-
tatie (afkoppelen, waterstroom naar oppervlakte brengen, groene gevels, daktuinen, waterberging op straat). Deze projecten lagen in 
2019 op schema.

 
Alle gemeenten binnen het Waterschap (28)  maken gebruik van de bijdrageregeling natuurlijk ontwikkelen. Ook de gemeenten in de 
Provincie Utrecht. En voor het jaar 2020 zijn er aanvragen van Utrechtse gemeenten binnengekomen. Speciaal hebben we aandacht 
gegeven aan de gemeente Rhenen. Zij vallen voor een slechts een klein gedeelte binnen het beheergebied van het Waterschap maar zijn 
zeer actief op het gebied van klimaatadaptatie. Er vinden ook grote projecten plaats in Veenendaal en Amersfoort die een bijdrage 
krijgen. Daarnaast ondersteunt het waterschap ook de klimaatambassadeurs van de gemeente Amersfoort.

Binnen het programma informatieveiligheid en privacy onder de vlag van Het WaterschapsHuis zijn afspraken uit het BAW+ doorvertaald 
in programmadoelen voor de waterschappen. Vallei en Veluwe is 1 van de deelnemers van het programma. Dit betekent dat we, net als 
de andere waterschappen, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid invoeren. Aan de hand van de resultaten van een onafhankelijke 
audit is geconcludeerd dat  Vallei en Veluwe gemiddeld scoort in de voortgang. De organisatie van informatieveiligheid is op orde en we 
zitten op dit moment op ongeveer 75% van de in te voeren maatregelen wat geheel conform planning is. In 2020 en 2021 worden 
vervolgstappen gemaakt om de baseline informatiebeveiliging op orde te hebben. Hierbij ligt de focus onder andere op het versterken 
van de digitale weerbaarheid van de procesautomatisering.

• Waterschap Vallei en Veluwe rapporteert jaarlijks aan GS van Gelderland en Utrecht over de voortgang van het Waterbeheerprogramma 
in beide provincies. Specifiek voor Utrechts gebied is voorliggende rapportage hieraan ontleend en opgesteld.  

Waterschap: Vallei en Veluwe
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1. Waterveiligheid Toelichting Status

Primaire waterkeringen voldoen aan wettelijke 
veiligheidsnormen

Regionale waterkeringen voldoen aan provinciale 
veiligheidsnormen

Vanaf januari 2017 zijn de nieuwe normen van kracht voor de primaire waterkeringen. Voor 1 januari 2023 moet er een toets rapportage aan 
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) worden opgeleverd.
Bij de beoordeling van de primaire keringen ligt de focus eerst op de gedimensioneerde (evident veilige) primaire keringen. In 2018 is hier 
onderzoek naar gedaan. Een positieve beoordeling van het ministerie van dit onderzoek, zorgt voor een verkleining van de gehele beoorde-
lingsopgave.

Er is met de kennis uit de markt gekeken om te komen tot een goede opdracht om de beoordeling uit te voeren. Hieruit kwam naar voren dat 
het verstandig is om de beoordeling in huis uit te voeren omdat de kennis van de vorige toetsronde een grote rol gaat spelen. Er wordt nu 
gekeken of capaciteit vrijgemaakt kan worden. Daarnaast is geconstateerd dat de opgave van de beoordeling nog aangescherpt kan worden. 
Dit zal begin 2020 met de Rijk als toezichthouder besproken moeten worden.

Het digitaliseren van de toetsing voorloopt volgens planning. De eerste trajecten zijn de binnenwaartse stabiliteitssommen zijn gegeneerd om 
te kunnen valideren dat het gedigitaliseerde toetsing hetzelfde antwoord genereerd als de handmatige toetsing. 
Het digitaliseren van het beoordelingsspoor stabiliteit binnenwaarts zal naar verwachting half 2020 worden afgerond.
Hiernaast wordt gewerkt aan het digitaliseren van de hoogte toets en het toetsen van bomen en gebouwen uit het spoor ‘Niet-Waterkerende’ 
objecten. Verder is de methodiek om kunstwerken te beoordelen grotendeels klaar. Ook is een inventarisatie gedaan van het aantal te 
beoordelen kunstwerken in het beheergebied van AGV.
De Hydraulische Randvoorwaarden (Maatgevende Hoogwaterstanden MHW) zijn uitgewerkt en zullen het tweede kwartaal van 2020 worden 
aangeboden aan het bestuur om vervolgens te laten vaststellen door Gedeputeerde Staten van de provincies.

Over de voortgang van regionale keringen wordt jaarlijks door AGV in een afzonderlijke rapportage gedetailleerd aan Gedeputeerde Staten 
van Utrecht gerapporteerd. Wij verwijzen verder naar deze rapportage.

Waterschap: Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 
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1. Waterveiligheid Toelichting Status

Calamiteitenplannen zijn actueel

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld in 2019

Gesignaleerde knelpunten in 2019

Actueel 2020

De crisisorganisatie heeft in 2019 ingezet op het OTO-programma (opleiden, trainen en oefenen), het evalueren van incidenten, het actualise-
ren van plannen, het opzetten van een crisisorganisatie voor IT-incidenten en het invullen van het crisispartnerschap. 
In het kader van OTO zijn kennisbijeenkomsten gehouden voor de verschillende rollen in de crisisorganisatie en zijn er diverse oefeningen 
gehouden om de verschillende teams te beoefenen in hun rol tijdens een calamiteit.

In 2019 is het calamiteitenbestrijdingsplan Waterkwaliteit geactualiseerd. De andere calamiteitenbestijdingsplannen worden in 2020 vastge-
steld. De verschuiving in planning is veroorzaakt door problemen bij AEB. Rioolslib, het residu dat overblijft na waterzuivering, wordt normali-
ter gedroogd en verbrand bij AEB in Amsterdam, met een omvang van circa acht vrachtwagens per dag.  In 2019 zijn bij AEB technische 
problemen ontstaan waardoor vier van de zes verbrandingslijnen uitvielen. Door verschuiving in prioriteiten van de calamiteitenorganisatie 
hiervoor is de actualisatie van de bestrijdingsplannen verschoven naar 2020.

In 2019 is het Bestuursakkoord Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2019-2023 vastgesteld. In dit bestuursakkoord worden de ambities van 
het nieuwe bestuur van AGV voor de hier en verder genoemde onderwerpen weergegeven.

n.v.t.

De calamiteitenbestrijdingsplannen voor Watertekort, Droogte en (extreme) Warmte wordt in 2020 vastgesteld.

Waterschap: Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 
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2. Waterkwantiteit (niet te nat, niet te droog) Toelichting Status

Watersysteem voldoet aan de normen voor water-
overlast

Peilbesluiten zijn actueel

Bodemdaling 

Zoetwater maatregelen worden uitgevoerd conform 
bestuurlijke overeenkomsten

De indicator ‘Gebieden zijn getoetst aan de normen voor wateroverlast’ is uitgekomen op 90% (norm 90%).

Het percentage actuele peilbesluiten is voor het Utrechtse deel van AGV in 2019 uitgekomen op 90% (norm Waterbeheerplan AGV is 90%). 
De 10 jaarstermijn voor peilbesluiten is door de provincies losgelaten. 

In februari 2019 is de strategie Bodemdaling vastgesteld door het Algemeen bestuur. Vanaf maart is gestart met de implementatie van de 
strategie. De focus ligt in het begin vooral op kennisontwikkeling en het zowel ambtelijk als bestuurlijk netwerken over de opgave en de rollen 
en verantwoordelijkheden.  

AGV participeert in het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling, het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland, regiodeal Groene Hart, 
klimaattafel Veenweiden en Klimaatslim boeren in veenweiden. In deze landelijke en regionale netwerken draagt AGV bij via cofinanciering en 
het beschikbaar stellen van (gebieds)kennis, capaciteit, e.d. In dit kader zijn in Groot Wilnis Vinkeveen, polder Waardasakker en Ronde Hoep 
gesprekken met de betrokkenen gaande over onder meer het remmen van de bodemdaling. 

In het voorjaar van 2019 is de evaluatie van de droogteperiode in 2018 afgerond. Het algemene beeld is dat de bestrijding van de effecten 
van de droogte naar tevredenheid is verlopen. De (eerste tranche) aanbevelingen van de landelijke Beleidstafel Droogte zijn onder de thema’s 
toekomstbestendig watersysteem en klimaatadaptatie in het bestuursakkoord opgenomen. Binnen toekomstbestendig watersysteem wordt 
het (boven)regionaal functioneren van ons boezemsysteem en de benodigde aanpassingen (Delta Programma Zoet Water en IJsselmeerge-
bied) vertaald naar het boezemplan 2.0. 
De dialoog met de watergebruiker over waterbeschikbaarheid wordt in 2020 gevoerd in gebiedsprocessen rondom klimaatadaptatie. 
In deze risicodialogen wordt gebied specifiek gekeken naar de brede opgaves (bodemdaling, KRW etc.) die er spelen en waar relevant een 
verdiepingsslag gemaakt.  
In december 2019 is het eindrapport van de Beleidstafel Droogte opgeleverd, de tweede tranche aanbevelingen sluiten aan bij de huidige 
werkwijze van AGV en noodzaakt niet tot grote wijzigingen.

Waterschap: Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 
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2. Waterkwantiteit (niet te nat, niet te droog) Toelichting Status

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld beleid in 
2019

Gesignaleerde knelpunten in 2019

Actueel 2019

Bestuursbesluit gedeeltelijke aanpassing peilbesluit Hoeker- en Garstenpolder Bestuursbesluit tot vaststelling Nota Peilbeheer 2019.

n.v.t.

De risicodialogen zijn vertraagd vanwege beperkingen Corona.

Waterschap: Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 
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3. Waterkwaliteit (schoon water) Toelichting Status

Maatregelen KRW-stroomgebiedsbeheerplan zijn 
uitgevoerd

Alle zwemwaterlocaties voldoen aan de EU-classifi-
caties uitstekend / goed /

De bijdrage van AGV aan het actualiseren van het Stroomgebiedbeheerplan III ligt op schema. De actualisatie bestaat uit het uitvoeren van 
watersysteemanalyses, het bepalen van de resterende opgave in termen van maatregelen en het waar nodig actualiseren van de doelen. De 
watersysteemanalyses zijn voor een groot deel afgerond en ook de maatregelen zijn grotendeels in beeld. Begin 2020 wordt de actualisatie 
van de doelen afgerond. De totale opgave wordt met de gebiedspartners besproken.  
De maatregelen die AGV gaat treffen om de KRW-doelen te halen worden uiteindelijk vastgelegd in het Waterbeheerprogramma 2022 - 2027.
Voor de KRW-waterlichamen in het beheergebied (Utrechts deel) van het waterschap is het uitvoeringsprogramma geactualiseerd voor de 
planperiode 2016-2021.

De volgende projecten zijn in voorbereiding/uitvoering:
• Omleiden/scheiden waterstromen Amstellandboezem, waarbij een waterkwaliteitsscherm en pomp in de Geer worden geplaatst om schoner 
water naar de Vinkeveense Plassen en de Kromme Mijdrecht te kunnen brengen.
• In Molenpolder/Westbroek zijn waterinrichtingsmaatregelen in uitvoering om een flexibel peil mogelijk te maken;
• In de Molenpolder wordt onderzoek gedaan naar kreeften;
• Het visvriendelijk maken van gemaal de Ruiter wordt samen met de renovatie van het gemaal voorbereid. 
   
Voor een aantal KRW-waterlichamen is een gebiedsanalyse gemaakt waarbij de actuele toestand en de daarvoor bepalende factoren in beeld 
worden gebracht (o.a. Grote Maarsseveense Plas). Deze analyse wordt gebruikt bij het formuleren van doelen en maatregelen voor de 
volgende KRW-periode.

De monitoring van zwemwaterlocaties zijn conform planning verlopen. Voor 2019 (gebaseerd op meetgegevens 2015-2018) scoren 10 van 
de 11 Utrechtse zwemwaterlocaties binnen AGV-gebied de classificatie Uitstekend of Goed, oftewel 91% conform. Enkel het strandbad van 
de Grote Maarsseveense Plas scoort Aanvaardbaar. Om die richting Goed te krijgen, zal vooral van inspanningen van de beheerder afhangen. 
In Utrecht zijn er geen locaties die Slecht scoren.  

Naast de officiële zwemwaterlocaties zijn ook dit jaar ook een aantal andere locaties bemonsterd waar in de praktijk veel wordt gezwommen.

Waterschap: Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 
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3. Waterkwaliteit (schoon water) Toelichting Status

Voortgang uitvoering watermaatregelen N2000/-
PAS/ Agrarisch natuurbeheer

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld beleid 
in 2019

Gesignaleerde knelpunten in 2019

Actueel 2020

AGV heeft geen aparte watermaatregelen in het kader van N2000/PAS geformuleerd. Veel KRW-maatregelen in N2000-gebieden dragen 
ook bij aan N2000/PAS. Zie ook KRW hierboven t.a.v. gebieden in Oostelijke Vechtplassen Utrecht.
In het hele beheergebied van AGV doen 316 agrariërs mee aan beheerpakketten agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Hierbij beheren 
zij 424 km sloot op ecologische wijze (baggerspuiten en ecologisch slootschonen), hebben zij 113 hectare bemestingsvrije zone, 8 km 
natuurvriendelijke oever en 6.368 hectare extensief beheer ten behoeve van weidevogels (later mesten, ruige mest, later/minder 
maaien). 

In zeven polders lopen praktijknetwerken Polderkennis op Peil van de agrarische collectieven om het waterbewustzijn en de interesse 
voor agrarisch waterbeheer te vergroten. Dit gebeurt in de Bovenkerkerpolder, Hoeker-Garstenpolder, polder Waardassacker, polder 
Baambrugge Westzijds, polder Ronde Hoep, polder Aetsveld West/Horn en Kuijerpolder en Noorderpark. Er doen 45 agrariërs metingen 
voor het project (S)ken je sloot.

De Proefpolder Kringlooplandbouw wordt voortgezet. Samen met alle agrariërs in de polder wordt in dit project gewerkt aan verlaging 
van de nutriëntenbelasting. De pilot in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid met een beheerpakket voor 
kringlooplandbouw loopt bij 10 agrariërs in het AGV-gebied. 

In 2019 zijn 12 subsidieaanvragen met 37 deelnemers beschikt voor de subsidieregeling Subsidieregeling 'Regionaal partnerschap voor 
water en bodem Utrecht en Zuid-Holland'. De deelnemers vroegen vooral subsidie voor de aanschaf van vee drinkbakken, veegmachines 
en voor erfinrichtingsmaatregelen. Het subsidieplafond van € 200.000 werd voor het einde van het jaar bereikt.

Het Dagelijks Bestuur heeft projectplannen voor Scheiden Waterstromen Amstellandboezem en voor de aanleg van een natuurvriendelijke 
oever langs het Zandpad te Utrecht vastgesteld. 

Het Algemeen bestuur stelde wijzigingen in de Subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem Utrecht en Zuid-Holland 
vast.

n.v.t.

Waterschap: Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 
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4. Gezuiverd afvalwater /overig Toelichting Status

Knelpunten ‘nieuwe stoffen’ zijn in beeld / 
aanpak

Van alle rioolwaterzuiveringsinstallaties voldoet 
het effluent aan de lozingsnormen

Duurzaamheidsprincipe wordt toegepast bij 
afvalwater

 

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld 
beleid in 2019

Gesignaleerde knelpunten in 2019

Actueel 2020

AGV wil vervuiling door microverontreinigingen aanpakken en heeft daarvoor in 2018 de Strategie Microverontreinigingen vastgesteld en 
benodigde maatregelen en inzet op monitoring bepaald. De pilot voor het toepassen van een O3-STEP-filter op RWZI Horstermeer is voorbe-
reid en in afwachting van financiering. 

Een studie naar het eerder opheffen van RWZI Amstelveen is uitgevoerd. Het behouden van RWZI Amstelveen is één van de onderzochte 
alternatieven. In die variant is conform de strategie microverontreinigingen een extra zuiveringsstap uitgewerkt. 

Het effluent van alle zuiveringsinstallaties voldoet aan de lozingsnormen.

De zelfvoorzienendheid door eigen duurzame energieproductie bedraagt is 2019 46%. Dit ligt lager dan normaal door de matige prestaties 
van de warmtekrachtkoppelingen en technische problemen bij het Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB). AGV voldoet wel aan de   doelstel-
ling van 40% uit het klimaatakkoord van 2010 - 2020. 

In 2019 is 1 van de 8 geplande energiemaatregelen uitgevoerd. Een maatregel uit 2017 is in 2019 uitgevoerd (zonnepanelen Westpoort). 
Daarnaast is één aanvullende (vervangende) maatregel uitgevoerd (zuiniger beluchtingselementen Huizen). Ten slotte is één zeer grote 
maatregel, gepland voor 2020, in 2019 uitgevoerd (zonnepanelen Horstermeer fase 2). De indicator komt daarmee op 5% verbetering in 
2019 t.o.v. 2018 (norm 2%). De cumulatieve verbetering t.o.v. 2015 bedraagt 7,4% (norm 6%). Dit is met name te danken aan de grote 
zonnepaneel projecten van RWZI’s Horstermeer en Westpoort, en zit dus aan de energie productiekant. 

In 2019 heeft het Algemeen bestuur een krediet toegekend ‘Maatregelen Energie Efficiency Programma 2017-2020’. Besluit om de RWZI 
Amstelveen minimaal tot 2035 te behouden en de renovatie van RWZI Amstelveen af te ronden is goedgekeurd. Het pilotproject O3GAC op 
RWZI Horstermeer is goedgekeurd.

De slibeindverwerking is een knelpunt gebleken door de problemen bij Afval EnergieBedrijf Amsterdam (AEB). Zie ook toelichting bij Calamitei-
tenplannen en bij Duurzaamheid t.a.v. AEB.

De structurele oplossing voor de slibeindverwerking op de korte-, middel- en lange termijn.
Het besluit over RWZI Amstelveen in relatie tot de KRW-doelstelling voor de Amstel.

Waterschap: Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 
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5. Ruimtelijke adaptatie/ klimaat/ overige Toelichting Status

Gevolgen klimaatverandering zijn in beeld

Stedelijk Water / Ruimtelijke Adaptatie

Digitale Veiligheid (afspraken uit addendum 
BAW)

Gesignaleerde knelpunten in 2019

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld in 
2019

Actueel 2020

Voor het gehele gebied is de stresstest voor wateroverlast, droogte en hitte uitgevoerd. De zogenaamde ‘klimaateffectatlas is in te zien op 
de site www.klimaatatlas.net . In het Programmaplan Klimaatadaptatie is vastgelegd welke rollen AGV/Waternet hierin wil pakken.  

In 2019 is een gezamenlijke subsidieaanvraag voor de procesondersteuning regionale versnelling in het kader van het Deltaprogramma 
Ruimtelijke Adaptatie gehonoreerd (exclusief Amsterdam, dit is een zelfstandige regio voor klimaatadaptatie en heeft een eigen subsidietoe-
kenning). De toekenning betreft € 150.000 en is bedoeld voor het uitvoeren van het ingediende plan van aanpak in 2019/voorjaar 2020, 
voor de risicodialogen en de uitvoeringsagenda. Zelf dragen de 15 gemeenten, AGV en provincie Utrecht en Noord-Holland gezamenlijk ook 
€ 150.000 bij. 

In 2019 is AGV begonnen met een beweging van mensen met een hart voor water. Mensen die vinden dat het schoner, veiliger en beter kan. 
En die hun handen uit de mouwen steken. In hun eigen buurt en op hun eigen manier. Met hun actie verdienen zij een Blauwe Druppel. Samen 
vormen deze druppels De Blauwe Golf. 

In 2020 zet Waternet in op ‘De basis op orde’ waar het gaat om informatiebeveiliging, onderdeel daarvan is met monitoring op oneigenlijk 
gedrag en afwijkend verkeer van onze (digitale) assets en op de infrastructuur. Detectie en monitoring wordt ingevuld door de bouw van een 
Security Operations Center (SOC). Hiervoor zijn de contacten met Rijkswaterstaat aangehaald en worden de mogelijkheden voor samenwer-
king onderzocht. Voorafgaand zal om gevolg te kunnen geven aan een gedetecteerde dreiging incident response worden ingericht. Hiervoor 
wordt samenwerkt met het CERT-WM (Watermanagement) en het NCSC. Voor het delen van inhoudelijke kennis wordt gebruik gemaakt van 
het samenwerkingsverband binnen de watersector middels de Information Sharing and Analysis Center (ISAC).

n.v.t.

De herziening van de Keur 2e fase is in oktober 2019 definitief is vastgesteld door het Algemeen bestuur. Door de inwerkingtreding van de 
Keur per 1 november 2019 zijn er nu minder administratieve lasten voor initiatiefnemers. Tevens is de Keur 2019 al grotendeels afgestemd 
op de regels en eisen van de Omgevingswet, die per 1 januari 2022 in werking treedt.

De risicodialogen zijn vertraagd vanwege beperkingen Corona.

Waterschap: Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 
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1. Waterveiligheid Toelichting Status

Primaire waterkeringen voldoen aan 
wettelijke veiligheidsnormen

Regionale waterkeringen voldoen aan 
provinciale veiligheidsnormen

In deze gehele voorgangsrapportage over jaar 2019 is ingevolge de grenswijziging Vijfheerenlanden vanaf dit jaar een groter deel van 
het beheergebied van Rivierenland in de provincie Utrecht komen te liggen.

Waterschap Rivierenland is met circa 510 Kilometer aan rivierdijken (in provincies Utr/Gld/NB/ZH) het ‘dijkenwaterschap’ van Nederland. 
Dijkversterkingsprojecten binnen het Utrechtse deel van het waterschap Rivierenland:

De projecten binnen het Programma Ruimte voor de Rivier hebben de veiligheidsdoelstelling bereikt en alle projecten zijn afgerond. Voor 
Utrecht waren dit Lekdijk Vianen (opgave 0.25 Km veilig en afgerond) en dijkversterkingsproject Hagestein-Opheusden (HOP).

Programma dijkversterking Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP):

Voor de Diefdijk (opgave 8.0 Km veilig en afgerond) is de opgave in 2018 gerealiseerd.
 
Vianen (opgave is 0.6 Km veilig en afgerond). Het definitieve projectplan is in september 2019 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. 
Gestart is met een plan van aanpak voor de verdere planuitwerking. De scope van het project is aangepast door (1) verlenging van het 
werktraject met 325 meter in de richting van de A27 en (2) integrale dijkversterking voor het gehele aangepaste werktraject in plaats 
van partiele oplossingen. De startdatum van dijkversterking Vianen is 13 juli 2020. 

Voor het traject Fort Everdingen – Ameide Sluis (opgave 7 Km veilig en afgerond) is de voorverkenning in 2017 gestart en wordt in 2020 
afgerond. Gestart is met het Plan van Aanpak voor de verkenningsfase. Het project wordt per 2020 samengevoegd met project Streef-
kerk – Ameide tot 1 project (SAFE).

Waterschap Rivierenland werkt bij de dijkversterkingsprojecten aan diverse innovatieve maatregelen, zoals de toepassing van dijkverna-
geling en dijkheuvels (dijken versterken zonder te verbreden). Preventieve maatregelen worden getroffen tegen graverij van dieren.

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Rivierenland heeft in 2017 een visie voor 2050 vastgesteld voor het watersysteem in de 
Alblasserwaard. Door vanuit een integrale visie te kijken is het mogelijk gebleken oplossingen voor de kaderversterkingsopgave te 
verbinden met andere opgaven zoals wateroverlast, watertekort, en waterkwaliteit. Maatregelen vallen onder het Integraal Verbeterpro-
gramma Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 
Over de voortgang van de regionale keringen wordt jaarlijks door de waterschappen in een afzonderlijke rapportage gedetailleerd aan 
Gedeputeerde Staten van Utrecht gerapporteerd. Wij verwijzen naar deze rapportage.

Waterschap: Rivierenland (WSRL)
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1. Waterveiligheid Toelichting Status

Calamiteitenplan en (8) calamiteitenbestrij-
dingsplannen zijn actueel

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld 
in 2019

Gesignaleerde knelpunten in 2019

Actueel 2020

Continu proces. In 2016 is het Calamiteitenplan geactualiseerd. Aanvankelijk zou dit plan in 2019 worden herzien maar deze activiteit is 
doorgeschoven naar 2020.  

In 2016 zijn drie van de acht (hoogwater op de rivier, zuiveringtechnische werken, watertekort) bestrijdingsplannen geactualiseerd. In 2017 
zijn wederom drie bestrijdingsplannen geactualiseerd (wateroverlast, stormvloed op zee, bedrijfscontinuïteit). In 2018 is het plan voor 
waterkwaliteit geactualiseerd en een begin gemaakt met het actualiseren van het plan voor regionale keringen. In 2019 zijn het plan voor 
hoogwater op de rivier en stormvloed op zee samengevoegd in een plan voor hoogwater, dat herzien is. Het herzien van de overige bestrij-
dingsplannen loopt achter op de planning. Actualisatie vindt plaats in 2020 – 2021.

In 2019 is het Projectplan voor Vianen (opgave is 0.6 Km veilig en afgerond) vastgesteld en tevens is de legger Diefdijk vastgesteld. 

n.v.t.

In perioden van droogte monitoren wij neerslagtekort en dragen wij zorg voor inspectie van de kades in ons gebied. 

Waterschap: Rivierenland (WSRL)
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2. Waterkwantiteit (niet te nat, niet te droog) Toelichting Status

Watersysteem voldoet aan de normen voor 
wateroverlast

Peilbesluiten zijn actueel

Voortgang uitvoering watermaatregelen 
Natura-2000/PAS/ Agrarisch natuurbeheer

Zoetwatermaatregelen worden uitgevoerd 
conform bestuurlijke overeenkomsten

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld 
beleid in 2019

Gesignaleerde knelpunten in 2019

Actueel 2020

 Binnen de gemeente Vianen is er een wateropgave van 5 ha in de polder Vierhoven Oost (landelijk gebied). De realisatie van dit project 
heeft vertraging doordat problemen met de grondverwerving. Inmiddels is er 4,4 ha verworven waardoor er een (uiterst beperkte) 
restopgave van 0.6 ha overblijft. Nader wordt bezien hoe hier mee om te gaan. Zie ook actueel 2020. In perspectief wordt hierbij 
opgemerkt dat bij waterschap Rivierenland voor meer dan 99% van het totale oppervlak van het totale beheergebied voldoet aan de 
wateroverlastnormen.

We baseren peilbesluiten op de systematiek van het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR). In het Utrechtse deel van het 
beheergebied van waterschap Rivierenland is er alleen een peilbesluit voor Vijfheerenlanden. Dit peilbesluit is actueel en vastgesteld. 

In het Utrechtse deel van het waterschap vallen er na de grenswijziging Vijfheerenlanden drie Natura-2000 gebieden binnen het gebied 
van de provincie Utrecht vallen (Zouweboezem, Uiterwaarden Lek en Lingegebied & Diefdijk-Zuid. Rivierenland is voornemens om in het 
kader van KRW en Natura2000 het baggeren van de Zouweboezem begin 2021 voor te bereiden. 

Rivierenland werkt conform Programma Zoetwater Rivierenland aan de uitvoering van maatregelen. In 2019 zijn de deelgebieden Alblas-
serwaard en Vijfheerenlanden afgerond. Het onderzoek ‘duurzaam gebruik ondiep grondwater’ in gestart in 2019 en zal in 2020 worden 
afgerond.

Zie grondverwerving bij polder Vierhoven Oost (inmiddels weer 4.4. ha verworven).

Bij polder Vierhoven is inmiddels 4,4 hectare grond aangekocht en meer is niet mogelijk. Afhankelijk van de ruimtelijke procedures kan 
vanaf 2021 begonnen worden met de uitvoering. 

Waterschap: Rivierenland (WSRL)
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3. Waterkwaliteit (schoon water) Toelichting Status

Maatregelen KRW-stroomgebiedsbeheerplan zijn 
uitgevoerd

Alle zwemwaterlocaties voldoen aan de EU-classi-
ficaties uitstekend / goed 

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld beleid 
in 2019

Gesignaleerde knelpunten in 2019

Actueel 2020

Rivierenland heeft op basis van de KRW-systematiek doelen voor de ecologische waterkwaliteit geformuleerd. Doel is dat uiterlijk in 2027 
het watersysteem ecologisch en chemisch gezond is volgens de geldende normen. De maatregelen voor de jaren 2016 – 2021 zijn 
vastgelegd in het KRW Rivierenlandplan 2. Maatregelen betreffen aanleg natuurvriendelijke oevers, vismigratie, verminderen emissies, 
blauwe diensten, aanpassing watergangen, monitoren stoffen, na zuiveren RWZI. Verder verwijzen wij naar de afzonderlijke KRW-rapporta-
ge over 2019 die is opgesteld. 

De 2 zwemlocaties in het Utrechtse deel van het waterschap Everstein en Middelwaard bij Vianen zijn als uitstekend gekwalificeerd. 
 

n.v.t.

Voorbereiding voor opstellen Stroomgebiedbeheerplan KRW 2022¬ ¬– 2027 met partners.

Waterschap: Rivierenland (WSRL)
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4. Gezuiverd afvalwater /overig Toelichting Status

Knelpunten ‘nieuwe stoffen’ zijn in beeld

Van alle rioolwaterzuiveringsinstallaties voldoet 
het effluent aan de lozingsnormen

Duurzaamheidsprincipe wordt toegepast bij 
afvalwater

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld beleid 
in 2019

Gesignaleerde knelpunten in 2019

Actueel 2020

Het meetprogramma 2019 voor het monitoren van nieuwe stoffen in de waterketen is uitgevoerd. Met Aquafarm zoeken we naar een 
nieuwe manier van afvalwater zuiveren. Met een geschakelde inzet van flora en fauna wordt het afvalwater zuiverder, willen we gifstoffen 
(zoals medicijnresten) verwijderen, én produceren we hoogwaardige stoffen. Dit doen we samen met drie andere waterschappen. 

De lozing van het effluent van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Utrechts gebied van het waterschap voldoet aan de norm.

Het waterschap heeft als doel om in 2020 40% van het eigen energiegebruik op te wekken, in 2030 energieneutraal te zijn. Rivierenland 
richt zich in eerste instantie op energie uit afvalwater. Aanvullend kijkt Rivierenland naar mogelijkheden om energie uit zon en wind op 
eigen terreinen te produceren. Na het 1e zonneveld bij Gorinchem in 2018 zijn in 2019 bij drie andere RWZI’s zonnevelden gerealiseerd. 
In 2020 gaat Rivierenland nog meer zonnevelden realiseren en zijn daarmee op koers om de doelstellingen te halen.

n.v.t.

Waterschap: Rivierenland (WSRL)
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5. Ruimtelijke adaptatie/ klimaat/ overige Toelichting Status

Stedelijk Water / Ruimtelijke Adaptatie 

Digitale Veiligheid (conform afspraken addendum 
BAW)

Gevolgen klimaatverandering zijn in beeld

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld beleid 
in 2019

Waterschap Rivierenland heeft de afgelopen jaren veel maatregelen uit de stedelijke waterplannen gerealiseerd. De meeste waterplannen 
zijn in de afrondende fase. De maatregelen van de stedelijke waterplannen zijn in 2018 – 2019 nagenoeg afgerond en uitgevoerd. 
Samenwerking op het gebied van waterketen in de Alblasserwaard vindt plaats in het netwerkverband GAAV.

Bij 18 gemeenten in het gebied van Rivierenland is de overname van beheer en onderhoud van stedelijk water inmiddels gerealiseerd. De 
overname van stedelijk water bij de gemeente Vijfheerenlanden loopt nog. Medio 2021 is de overdracht van taken gepland. 

Op het gebied van klimaatadaptatie werken we samen in een de klimaatregio A5H. Een kwartiermaker gaat aan de slag om de werkregio 
te coördineren. Voorjaar 2021 levert de werkregio een RAS op. 

De door het Algemeen Bestuur van Rivierenland vastgestelde Koers Klimaatadaptatie biedt meer ruimte mee te werken aan initiatieven 
van derden. Een pilot (Land van Maas en Waal) is uitgegroeid tot het werken aan een Regionale Adaptatiestrategie (RAS / implementatie 
Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie).

Waterschap Rivierenland werkt met de andere waterschappen samen via de werkgroepen van Het WaterschapsHuis aan digitale veilig-
heid en privacybescherming, met doelen conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO, afgesproken niveau 4) en de Algeme-
ne Verordening Gegevensbescherming (AVG, wettelijke verplichting). Op basis van diverse externe audits is binnen WSRL voor de imple-
mentatie van de vereiste maatregelen in 2019 het programma Waterdicht gestart, dat loopt tot 2022. We zitten goed op schema om 
tijdig aan BIO en AVG te voldoen, mede door inzet van een Information Security Officer en een Functionaris Gegevensbescherming. Het 
programma richt zich tevens op fysieke beveiliging van gebouwen en op verhoging van het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers – 
belangrijke randvoorwaarden om te borgen dat automatiseringsmiddelen en gegevens alleen voor bevoegden toegankelijk zijn en dat 
veiligheidsaspecten goed worden geïntegreerd in het dagelijks werk.

Zie hierboven en vastgestelde Koers Klimaatadaptatie 2017. 

Beleidsevaluatie Klimaatadaptatie en Subsidieregeling Klimaatactief vastgesteld in Algemeen Bestuur.  Verder is het AB-bestuursbesluit 
genomen om de regionale samenwerking in de 'waterketen' voort te zetten en de samenwerking in het watersysteem en klimaatadaptatie 
aan te gaan via de Samenwerkende Netwerken Rivierenland (SNR).

Waterschap: Rivierenland (WSRL)
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5. Ruimtelijke adaptatie/ klimaat/ overige Toelichting Status

Gesignaleerde knelpunten in 2019

Actueel 2020

n.v.t.

Vaststelling van de Watervisie 2050 door het Algemeen Bestuur (voorbereiding was in 2019 en begin 2020).

Waterschap Rivierenland heeft op 19 maart 2020 bij de (4) provincies de 15e voortgangsrapportage aangeboden. Het is de vierde 
rapportage in de reeks die betrekking heeft op de planperiode 2016 – 2021.  Deze rapportage (26 pag.) betreft het gehele beheerge-
bied van het waterschap. Voorliggende rapportage is hieraan ontleend en specifiek opgesteld ten behoeve van Utrechts gebied.  

Waterschap: Rivierenland (WSRL)


