
1 – SB Waterrapportage 2020 2021 

Vragen m.b.t. SB Waterrapportage 2020 2021 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
GroenLinks 1 In deze rapportage wordt aangegeven dat er in 2020 en het 

huidige 2021 met de Impulsgelden is ingezet om bodemdaling 
aan te pakken. Ook loopt er al een tijdje een landelijk onderzoek 
om uit te zoeken hoe de mindering van bodemdaling gemeten 
kan worden. Politieke vraag: is er een beginstand gemeten en 
hoe gaan we de resultaten van de aanpak in 2020 en 2021 
achteraf in kaart brengen? 

Bodemdaling en broeikasgasuitstoot zijn op provinciale schaal moeilijk te meten. 
Dit is nu nog duur en met te veel onzekerheden omgeven. Op het schaalniveau 
van onderzoeklocaties is het beter mogelijk om bodemdaling en 
broeikasgasuitstoot te meten, evenals het effect van maatregelen daarop. De 
kennis die daaruit verkregen wordt, kan gebruikt worden om achteraf het effect 
van de maatregelen te bepalen, die bijvoorbeeld met de Impulsgelden worden 
genomen. Hiervoor is een landelijk instrumentarium in ontwikkeling dat in 2022 
beschikbaar komt. 
 

VVD 2 op p.4 staat dat de RWZI Utrecht niet voldoet aan de 
lozingsnormen. In hoeverre wordt niet voldaan? Wanneer wordt 
gedacht dat er weer wordt voldaan? Er staat dat er wordt gewerkt 
aan maatregelen om de geur zoveel mogelijk te beperken, wat 
zijn die maatregelen en wat is de rol van de provincie Utrecht 
daarbij? 

Ten aanzien van de lozingsnormen  
De opstart en het inregelen van de nieuwe Nereda installatie op de RWZI Utrecht 
heeft meer tijd gevergd dan voorzien, waardoor HDSR niet tijdig aan de 
vergunning voldeed. In overleg heeft het bevoegd gezag (Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht) een gedoogbeschikking verleend voor de opstartfase. Per 1 
oktober 2021 voldoet HDSR aan de lozingsnormen van de watervergunning. Het 
maatwerkvoorschrift is daarmee niet langer van toepassing. 
 
Ten aanzien van de geurmaatregelen 
HDSR heeft moeite om de geursituatie van de RWZI Utrecht onder controle te 
krijgen. De tijdelijke geurbehandelingsinstallatie moet de proef in de zomer van 
2021 doorstaan. Als deze installatie voldoet aan de eisen dan wordt deze 
definitief gemaakt. Deze geurbehandelingsinstallatie is uitgevoerd met 
nabehandeling met actief kool.  
 
Voor o.a. geur is de provincie bevoegd gezag. De provincie en de RUD zijn in 
gesprek met HDSR over de aanpak van de ervaren geuroverlast. Met een 
statenbrief worden uw Staten in de Commissie M&M hierover verder 
geïnformeerd. 
 

PvdD 3 Eerder heeft de gedeputeerde toegezegd om de waterparels 
terug te laten komen in het BWP via de kaart en hoe/wat de inzet 
hierop is.  
Onze fractie zou graag zien dat in lijn van deze toezegging, om 
de waterparels dus prominenter in beeld te brengen,  
in de toekomstige waterrapportages ook de stand van zaken 
(informatie mbt) de waterparels wordt opgenomen. Kan de 
gedeputeerde dit toezeggen? 

In de bijeenkomst op 14 oktober 2020 heeft u de waterparels letterlijk weer op de 
kaart gezet. Deze wens is overgenomen in het Ontwerp Bodem- en 
waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027 (BWP) dat u in juni (2021RGW101-
01) is toegezonden. Vaststelling van dit programma vindt plaats door uw Staten in 
het eerste kwartaal 2022. In het BWP is beschreven welke rollen en activiteiten 
wij zien vanuit het waterbeleid (paragraaf 3.2.2. ontwerp BWP).  
 
De toestand van de waterparels wordt gevolgd via het natuur- en waterspoor en 
wij zullen de waterparels op gepaste wijze onderdeel maken van de verschillende 
monitoringsrapportages.  
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Natuurspoor 
De waarden die hebben geleid tot de categorie waterparel zijn gebaseerd op 
soorten die op de lijsten van natuurbeleid voorkomen. De waterparels komen 
voort uit natuurwaarden. Daarom wordt de monitoring van de natuurwaarden van 
de waterparels opgenomen in de Rapportage Natuur provincie Utrecht die elke 
drie jaar wordt opgesteld.  
 
Waterspoor 
Door de afspraken in de Samenwerkingsovereenkomst ecologische doelen 
overige wateren 2018 vallen de waterparels bij de waterschappen onder “doelen 
overige wateren”. Dat is in het nieuwe, nog vast te stellen BWP, nu ook zo 
opgenomen. Daarmee is er een betere borging ontstaan voor de waterparels.  
Er wordt in de toekomst door de waterschappen niet alleen gewerkt aan de 
waterkwaliteit als randvoorwaarde, maar ook aan het realiseren van ecologische 
doelen zelf. De vier waterschappen maken afspraken met gemeenten, 
terreinbeheerders en met de agrarische sector. Zij volgen daarbij hun eigen 
werkwijze en hebben voor een deel deze afspraken al gemaakt.  
 

ChristenUnie 4 De Waterrapportage 2020-2021 geeft geen enkele informatie 
over de ‘waterparels’.  
Maar het is de bedoeling dat deze geïsoleerd liggende wateren 
met hun bijzondere flora en fauna wel aan bod komen in het 
nieuwe Bodem- en Waterprogramma.  
Is het mogelijk dat de relevante informatie over de ‘waterparels’ 
wel in de volgende waterrapportages wordt opgenomen? 
 

Zie reactie op vraag 3 
 

SGP 5 Op pagina 10 van de rapportage lezen we: Provincie, gemeente 
en waterschappen hebben hiertoe 
samenwerkingsovereenkomsten gesloten en dus intensieve 
samenwerking. Bent u het met ons eens dat deze conclusie niet 
direct volgt uit de zin ervoor?  

Uw constatering klopt dat werken met een samenwerkingsovereenkomst niet 
automatisch een intensieve samenwerking betekent. Dit staat in de “infographic” 
over Waterveiligheid te ongenuanceerd. Via het programma Mooie en Veilige 
dijken werken we overigens bij de primaire keringen intensief samen met 
waterschappen, Rijkswaterstaat en gemeenten en dat doen we met meerdere 
samenwerkingsovereenkomsten. Dit wilden wij aangeven.  
 

 

 


