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Volgens de afspraak uit het “Uitvoeringsbesluit regionale keringen West-Nederland 2014” hebben

wij van uw waterschap op 23 augustus 2021 de voortgangsrapportage regionale waterkeringen

Hoogheemraadschap van Rijnland 2020 ontvangen. Mede namens Gedeputeerde Staten van de

provincie Noord-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 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 minder urgent zijn maar liggen in een complex stedelijke omgeving en/of moeten

wachten op een mee koppelkans. De waterveiligheidsrisico’s worden hier met extra afspraken

beheerst. Financieel zijn er geen knelpunten opgetreden zodat er ook geen onnodige vertraging

is ontstaan. De waterschappen hebben in 2020 ongeveer €69M uitgegeven aan toetsing en

versterking van de regionale keringen.  
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In uw waterschap Rijnland voldoet in 2020 in totaal ca. 69% van alle regionale keringen aan de

veiligheidsnormen. Uit uw voortgangsrapportage blijkt dat er een restopgave van 138 km

afgekeurde regionale keringen uit 2012 is die uiterlijk in 2030 verbeterd moet zijn (waarvan

ongeveer 130 km in ZH en 8 km in NH). Uw waterschap geeft aan dat dit lijkt te lukken maar

dat dit gedeeltelijk doorkruist gaat worden door de nieuwe strekkingen met afkeur uit de

tweede toets ronde 2024. Na het verkrijgen van een beter beeld zal het waterschap in 2022

met een eerste voorstel komen over de wijze van omgaan met de verschillen in urgentie en

prioritering van keringen die verbeterd moeten worden t/m 2030. Wij zien uit naar uw

voorstel en gaan hierover graag met u in gesprek. De dijkdoorbraak bij Reeuwijk heeft laten

zien dat het belangrijk is om goed inzicht te hebben in de onderhoudsstatus van een

regionale kering. 

Overzicht voortgang verbeteringsopgave West- Nederland

Voortgang tweede toets ronde regionale keringen 2024

De uitvoering van de tweede toets ronde 2024 regionale keringen ligt bij alle waterschappen op

koers. Voor het eerst worden nu ook 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 toets onderdelen “niet

waterkerende objecten” en “kunstwerken”. Hier moet namelijk veelal via automatisering van het

proces een versnelling komen maar dit vergt dan wel weer voldoende 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 worden 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
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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 project niveau

vanwege Corona en de Stikstof perikelen 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.    

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.


