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Onderwerp
Voortgangsrapportages waterschappen regionale keringen 2020

Advies
1. Vast te stellen de samenvatting Voortgangsrapportages regionale waterkeringen waarin de
voortgang wordt beschreven van de verbeteropgave aan de regionale waterkeringen van de
in Zuid-Holland gelegen waterschappen tot eind 2020.
2.

Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee zij worden geïnformeerd over de

3.

Vast te stellen de brief aan het waterschap Rivierenland (mede namens de provincie Utrecht

voortgangsrapportages regionale waterkeringen 2020.
te versturen) met de reactie op de ingediende voortgangsrapportage regionale waterkeringen
2020.
4.

Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap van Rijnland (mede namens de
provincie Noord-Holland te versturen) met de reactie op de ingediende voortgangsrapportage
regionale waterkeringen 2020.

5.

Vast te stellen de brief aan het waterschap Hollandse Delta met de reactie op de ingediende

6.

Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

7.

Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap van Delfland met de reactie op de

8.

Vast te stellen de brief aan het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (om mede namens de

voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2020.
met de reactie op de ingediende voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2020.
ingediende voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2020.
provincie Zuid-Holland te versturen door de Provincie Noord-Holland) met de reactie op de
ingediende voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2020.
9.

Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (mede namens
de provincie Zuid-Holland te versturen door de Provincie Utrecht) met de reactie op de
ingediende voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2020.

10. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Voortgangsrapportages
regionale waterkeringen 2020
11. Vast te stellen de machtigingsbrief aan de Provincie Noord-Holland voor gezamenlijke
beantwoording waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
12. Vast te stellen de machtigingsbrief aan de Provincie Utrecht voor gezamenlijke
beantwoording Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
N.B. Met een beroep op artikel 3 van besluit Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland
2017 wordt een uitzondering gemaakt voor het moment van publiceren van het besluit en de
stukken.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
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1.

GS–brief aan PS over de Voortgangsrapportages regionale keringen 2020

2.

Samenvatting voortgangsrapportages regionale waterkeringen 2020

3.

Brief aan Waterschap Rivierenland

– Reactie op voortgangsrapportage regionale

keringen 2020
4.

Brief aan Waterschap Hollandse Delta

– Reactie op voortgangsrapportage regionale

waterkeringen 2020
5.

Brief aan Hoogheemraadschap van Delfland

– Reactie op voortgangsrapportage

regionale keringen 2020
6.

Brief aan Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

– Reactie op

voortgangsrapportage regionale keringen 2020
7.

Brief aan Hoogheemraadschap van Rijnland

– Reactie op voortgangsrapportage

regionale keringen 2020
8.

Brief aan Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

– Reactie op de

voortgangsrapportage regionale keringen 2020
9.

Brief aan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

– Reactie op voortgangsrapportage

regionale keringen 2020
10. Brief aan provincie Noord Holland met machtiging voor brief voortgangsrapportage
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht regionale keringen 2020
11. Brief aan provincie Utrecht met machtiging voor brief voortgangsrapportage
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden regionale keringen 2020
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1

Toelichting voor het College

Op basis van de Omgevingsverordening Zuid-Holland stellen Gedeputeerde Staten
veiligheidsnormen, voorschriften en tijdstippen vast voor regionale waterkeringen. In 2014 is het
Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014 (hierna: het Uitvoeringsbesluit)
vastgesteld.

In het Uitvoeringsbesluit is vastgelegd dat de waterschappen in West-Nederland jaarlijks aan
Gedeputeerde Staten een voortgangsrapportage opleveren. In de voortgangsrapportage wordt
gerapporteerd over:





de voortgang van de verbeteropgave aan de regionale waterkeringen;
de voorbereiding van de nieuwe toets ronde in 2024.
risicobeheersing en kosten.

Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW

: € 0,00

Programma

: Programma 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

Financiële risico’s

: geen

Ter toelichting.
Er zijn geen financiële gevolgen voor de provincie omdat de waterschappen als beheerder van
het watersysteem verantwoordelijk is voor het voldoen aan de normen en voor de benodigde
investeringen in de veiligheid van de regionale keringen.

Juridisch kader
In het uitvoeringsbesluit staat o.a. dat het waterschapsbestuur jaarlijks verslag uitbrengt aan
Gedeputeerde Staten over de voortgang van de uitvoering verbeteringen en de voorbereidingen
toets ronde 2024 (artikel 4, lid 2).

Over waterkeringen die behoren tot het gebied van de interprovinciale waterschappen wordt door
de provincies die het betreffen, gezamenlijk gereageerd richting het betrokken waterschap. De
provincie waarin het grootste areaal regionale keringen is gelegen, verstuurt de brief met de
reactie mede namens de andere provincie(s) op basis van een machtiging.

Overeenkomstig artikel 3, onder d van de Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017
worden de brieven aan de waterschappen en hoogheemraden pas actief openbaar nadat deze
aan de geadresseerden zijn verzonden.

2

Voorafgaande besluitvorming

De drie provincies en acht waterschappen in West-Nederland werken nauw samen aan de
veiligheid van de regionale keringen. Op basis van het Uitvoeringsbesluit is bepaald wanneer de
regionale waterkeringen aan de in de provinciale verordeningen vastgelegde veiligheidsnormen
moeten voldoen. De keringen die in 2009 als meest urgent te verbeteren keringen waren
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aangemerkt moesten in 2015 voldoen en de overige in de jaren 2009

– 2012 afgekeurde keringen

in 2020. Het uiteindelijke doel is dat in 2030 alle regionale keringen aan de veiligheidsnorm
voldoen. Ook is in het Uitvoeringsbesluit vastgelegd dat de keringen in 2024 opnieuw moeten
worden getoetst. De waterschappen hebben in een Uitvoeringsprogramma Regionale
waterkeringen 2015-2024 aangegeven hoe zij de verbeteropgave en de toetsing gaan oppakken.

Deze uitvoeringsprogramma’s zijn in 2015 ter kennisname aan Provinciale Staten aangeboden.
Mede naar aanleiding van deze uitvoeringsprogramma’s is aan Rijnland en Rivierenland voor een
deel van de in 2009- 2012 afgekeurde keringen op grond van artikel 2, lid 4 van het
Uitvoeringsbesluit uitstel verleend van de in het Uitvoeringsbesluit opgenomen deadlines inzake
verbetering (zie bijgaand samenvattend overzicht voor PS van de voortgang van de
verbeteropgave regionale keringen per waterschap).

3

Proces

De waterschappen bieden jaarlijks een voortgangsrapportage aan. Alle waterschappen hebben
hun rapportage over 2020 op tijd (uiterlijk 1 juli) aan Gedeputeerde Staten toegestuurd.

4

Participatie

De provincie Zuid-Holland heeft de taak om de voortgang van de opgaven regionale
waterkeringen te monitoren. De provincie voert daarvoor jaarlijks voortgangsgesprekken met de in
Zuid-Holland gelegen waterschappen. In het geval van interprovinciale waterschappen voeren de
betrokken provincies gezamenlijk een voortgangsgesprek met het waterschap. De
waterschappen sturen vervolgens de voortgangsrapportages aan Gedeputeerde Staten.

5

Communicatiestrategie
Het toezicht op de regionale waterkeringen van de interprovinciale waterschappen is geregeld in
verschillende verordeningen en waterschap reglementen. Uit praktische overwegingen is
afgesproken een gezamenlijke brief te versturen door de provincie waarin het grootste areaal
regionale keringen is gelegen. De inhoud van de brief is ambtelijk afgestemd. Waar nodig
machtigen de provincies elkaar voor de verzending namens elkaar en zorgen voor gelijktijdige
besluitvorming.

In de praktijk houdt dit het volgende in:
1.

De brief aan Rijnland wordt door de provincie Zuid-Holland verstuurd mede namens de
provincie Noord-Holland (na ontvangst machtiging PNH.)

2.

De brief aan Rivierenland wordt mede namens de provincie Utrecht verstuurd (na ontvangst
machtiging PU). Bij Rivierenland liggen de regionale keringen, die vallen onder het
Uitvoeringsbesluit Regionale Waterkeringen West-Nederland alleen op het grondgebied van
Zuid-Holland en Utrecht, daarom heeft de provincie Gelderland hier geen rol.

3.

De brief aan De Stichtse Rijnlanden wordt mede namens de provincie Zuid-Holland verstuurd

4.

De brief aan het waterschap Amstel, Gooi en Vecht wordt mede namens de provincie Zuid-

door de provincie Utrecht (na ontvangst machtiging PZH)

Holland door de Provincie Noord-Holland verstuurd (na ontvangst machtiging PZH)
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