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Bij brief van 21 juni 2017 heeft u de Voortgangsrapportage Regionale Waterkeringen 2016 aan 

ons college aangeboden. In deze rapportage wordt, volgens afspraak, de voortgang van het 

Uitvoeringsprogramma regionale waterkeringen beschreven.

Mede namens Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland berichten wij u als volgt. 

Wij waarderen uw inzet met betrekking tot het opstellen van deze voortgangsrapportage. Uit de 

rapportages van de verschillende waterschappen in West-Nederland blijkt dat de uitvoering van 

de verbeteringsopgave die volgde uit de toetsing van 2012 goed op schema ligt. Eind 2016 is

39 % van de verbeteringsopgave gerealiseerd. Het totaal aantal kilometers regionale keringen dat 

aan de veiligheidsnorm voldoet is hiermee aanzienlijk toegenomen. 
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Voorbereiding toetsing 2024

Uit de voortgangsrapportages blijkt dat alle waterschappen in West-Nederland zijn gestart met de 

voorbereiding van de toetsing van de regionale waterkeringen die in 2024 afgerond moet zijn. 

Bij de rapportage van de toetsing in 2012 bleek dat de resultaten niet op alle punten vergelijkbaar  

waren en dat de waterschappen vaak tegen dezelfde dilemma’s aanliepen. 

Om dit richting de toetsing van 2024 beter te stroomlijnen is ambtelijk afgesproken dat provincies 

en waterschappen, in samenwerking met de STOWA, gezamenlijk uitgangspunten voor de 

toetsing gaan formuleren. 

Hiervoor wordt, onder begeleiding van een externe procesbegeleider, in het najaar 2017, een 

aantal expertsessies georganiseerd. 

In deze expertsessies willen de acht waterschappen en de drie provincies in West-Nederland 

procesafspraken maken, kennis delen en knelpunten en onderzoeksvragen inventariseren. 

Het streven is om eind december 2017 de uitgangspunten voor de toetsing 2024 gereed te 

hebben. Wij zullen deze uitgangspunten aan uw bestuur aanbieden. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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