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Onderwerp Statenbrief:
Waterrapportage 2019-2020

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Inleiding
De provincie Utrecht heeft het regionaal waterbeleid invulling gegeven via het Bodem, Water- en Milieuplan 2016 
– 2021 (BWM-plan). Het sectorale waterbeleid is verder uitgewerkt in de door de vier Utrechtse waterschappen 
vastgestelde waterbeheerplannen 2016 - 2021. Jaarlijks rapporteren provincie en waterschappen over de 
voortgang en uitvoering van het waterbeleid. De Waterrapportage 2019 – 2020 gaat over de realisatie van het 
waterbeleid in 2019 en kijkt vooruit naar ontwikkelingen in 2020 en verder. Uit de Waterrapportage 2019 –2020 
blijkt dat de voortgang en uitvoering van het waterbeleid door provincie en waterschappen overwegend conform 
planning verloopt.  

Voorgeschiedenis
Vanaf 2017 wordt jaarlijks in de Waterrapportage over de voortgang van het waterbeleid zoals vastgelegd in het 
Bodem, Water- en Milieuplan 2016 -2021 gerapporteerd. De voortgangsrapportages van de waterschappen zijn 
opgenomen in de Waterrapportage.  

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

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 corona beperkingen. Wij werken nu aan 
het Bodem en Water Programma provincie Utrecht (BWP) dat als ontwerp in 2021 onder de huidige wetgeving zal 
worden opgesteld. Het BWP is een uitwerking van de ambities en beleid voor bodem- en waterthema’s uit de 
(ontwerp) Omgevingsvisie provincie Utrecht. In het najaar van 2020 wordt u aanvullend geïnformeerd over de 
totstandkoming van het BWP en uw betrokkenheid daarbij.

Meetbaar / beoogd beleidseffect
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Duidelijkheid bieden over de realisatie van de doelstellingen van het waterbeleid.

Financiële consequenties
Financiering vindt plaats via bestaande programma’s.

Vervolgprocedure / voortgang
De Waterrapportage wordt u jaarlijks toegezonden om u te informeren over de voortgang van de beleidsdoelen 
die volgen uit de beleidsplannen.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten 
Kennis te nemen van deze brief.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,

De secretaris,


