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regionale waterkeringen 2020

Geacht college,

Volgens afspraak

uit het “Uitvoeringsbesluit regionale keringen West-Nederland 2014” hebben wij van uw

waterschap op 17 juni 2021 de voortgangsrapportage regionale waterkeringen Hoogheemraadschap de
Stichtse Rijnlanden 2020 ontvangen. Mede namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland
berichten wij u als volgt.

Verbeteropgave West-Nederland afgekeurde regionale keringen uit 2012
Uit de rapportages van de verschillende waterschappen in West-Nederland blijkt dat vrijwel alle doelen zijn
bereikt voor wat betreft de verbeteropgave voor 2020 (die volgde uit de afkeur in 2012). Er is in de periode
2012-2020 in totaal 1350 km regionale kering verbeterd. Eind 2020 voldoet daarmee 72% van het totaal aantal
kilometers regionale keringen in West-Nederland aan de gestelde veiligheidsnorm.

Een belangrijke mijlpaal voor de meeste waterschappen was de afspraak om in 2020 alle afgekeurde regionale
keringen uit de toetsronde van 2012 te laten voldoen aan de veiligheidsnormen. Met een aantal waterschappen
zijn vanwege de complexiteit van het gebied of het grote areaal gefaseerde afspraken gemaakt voor verbetering
tot 2024 en 2030. Ook voor deze termijnen liggen de doelen grotendeels op koers. Tussentijds is door
Gedeputeerde Staten aan drie waterschappen uitstel verleend voor verbetering tot na 2020. Het betreft echter
een gering aantal kilometers

die vanwege beperkte waterveiligheidsrisico’s

minder urgent zijn en later opgepakt

worden bijvoorbeeld omdat ze in een complex stedelijke omgeving liggen en/of meekoppelkans(en) benut
kunnen worden.

De waterveiligheidsrisico’s worden hier met extra afspraken beheerst. Financieel zijn er geen

knelpunten opgetreden waardoor er ook geen onnodige vertraging is ontstaan. De waterschappen hebben in

2020 ongeveer €69M uitgegeven aan toetsing en versterking van de regionale keringen.
In het beheergebied van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden voldoet in 2020 in totaal ca. 86% van alle
regionale waterkeringen aan de veiligheidsnormen. In uw voortgangsrapportage geeft u aan dat vanwege
Covid-19 de werkzaamheden onder druk zijn gezet, waardoor er ook op projectniveau beperkte vertraging is
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ontstaan. Desondanks wordt op programmaniveau verwacht dat conform afspraak de resterende
verbeteropgave in 2024 op orde is gebracht. Wel geeft u aan dat de afgesproken mijlpaal voor de Meijekade
mogelijk niet behaald kan worden vanwege regelgeving omtrent stikstof. Zoals bekend is de provincie Utrecht
met u in overleg over de mogelijkheden om vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Overzicht voortgang verbeteringsopgave West-Nederland

Totaalbeeld WNL 2020
4491 km regionale keringen
72% voldoet

Toetsing 2012
4.137 km regionale keringen
45% voldoet
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Voortgang tweede toetsronde regionale keringen 2024
De uitvoering van de tweede toetsronde 2024 regionale keringen ligt bij alle waterschappen op koers. Voor het
eerst worden nu ook de kunstwerken (zoals gemalen, sluizen en inlaten) en niet waterkerende objecten
(bomen, bebouwing en kabels & leidingen) getoetst. Wel zijn er door enkele waterschappen zorgen
uitgesproken of alle onderdelen van de toetsing helemaal op tijd afgerond kunnen worden. Dit geldt met name

voor de nieuwe toetsonderdelen “niet waterkerende objecten” en “kunstwerken”. Hier moet namelijk veelal via
automatisering van het proces een versnelling komen maar dit vergt dan wel weer extra capaciteit om de
systemen te vullen.

Dat is soms nog onzeker hoe dat gaat uitpakken. De toetsing van het onderdeel “kabels en

leidingen” kan ook lastig worden vanwege de veelheid aan data die verzameld moet word en in combinatie met
de vele verschillende eigenaren. De provincies willen hier samen met de waterschappen goed aandacht aan
blijven besteden. Onder andere via gezamenlijke expertsessies en/of andere kennisdeling. De bereidheid onder
de waterschappen en provincies om hiervoor samen te werken in West-Nederland is groot.

Risicobeheersing waterveiligheid
In 2020 zijn er in West-Nederland

geen actuele waterveiligheidsrisico’s opgetreden vanwege droogte en/of

hoogwaterstanden bij regionale keringen. De waterschappen hebben hun bedrijfsvoering veelal aangepast op
basis van inspectierondes met een aanpak op basis van urgentie. Indien noodzakelijk wordt opgeschaald naar
de calamiteitenorganisatie. Daarnaast wordt er veel geoefend op calamiteitenbestrijding in samenwerking met
de omgeving.

Goed werk!
De waterschappen in West-Nederland laten zien dat ze de afspraken over hun opgaven goed hebben opgepakt
waardoor de afgesproken doelen voor 2020 vrijwel zijn bereikt of voor latere perioden grotendeels op koers
liggen. Ondanks de soms wat mindere efficiency op projectniveau vanwege Covid-19 en Stikstof zijn er niet of
nauwelijks grote vertragingen in de uitvoering ontstaan. Wij bedanken u daarom voor uw inzet op de
waterveiligheid en de samenwerking met ons. Wij wensen u veel succes in de volgende fase met de uitvoering
van de afspraken voor de periode 2024-2030 en zien dit met vertrouwen tegemoet.
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Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht
Namens hen,

Mr. Drs. H.G.J.(Hanke) Bruins Slot
Gedeputeerde Natuur, Landbouw, Bodem en Water, Sport en Bestuur
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