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De provincie Zuid-Holland, provincie Utrecht en de provincie Noord-Holland werken samen met 

de inliggende waterschappen aan de waterveiligheid in West-Nederland. Totaal ligt in 

West-Nederland 4.060 km aan regionale keringen. Deze keringen zijn belangrijk voor de 

waterveiligheid. Daarom zijn in provinciale waterverordeningen voor deze keringen 

veiligheidsnormen vastgesteld. 

In de periode 2009-2012 hebben de waterschappen in West-Nederland de regionale 

waterkeringen getoetst aan deze veiligheidsnormen. Bij deze toetsing voldeed 1.438 km van de 

keringen niet aan de veiligheidsnorm. De keringen die niet aan de veiligheidsnormen voldoen 

worden door de waterschappen verbeterd. 

Op basis van het Uitvoeringsbesluit Regionale Waterkeringen West-Nederland 2014 is bepaald 

wanneer de regionale waterkeringen aan de in de provinciale waterverordeningen vastgelegde 

veiligheidsnormen moeten voldoen. De keringen die in 2009 als meest urgent te verbeteren 

keringen waren aangemerkt moesten in 2015 voldoen en de overige in de jaren 2009 – 2012 

afgekeurde keringen in 2020.

De verbeteropgave en de complexiteit van de verbeteropgave verschilt per gebied. Daarom zijn 

met enkele waterschappen voor een deel van de verbeteropgave afwijkende afspraken gemaakt  

(op grond van artikel 2, lid 4 van het Uitvoeringsbesluit), zoals aangegeven in bijgaand overzicht 

van de voortgang van de verbeteropgave per waterschap. 

Jaarlijks rapporteren de waterschappen aan GS over de voortgang van de verbeteropgave.

Deze rapportages laten een actueel beeld zien van de voortgang van de verbeteropgave aan de 

regionale waterkeringen in West-Nederland. Vooralsnog geven de waterschappen aan dat de 

afspraken worden gehaald. Uit de rapportages blijkt dat door de waterschappen in West-
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Nederland inmiddels 39 % van de afgekeurde keringen op orde is gebracht (566 km van de 

eerder afgekeurde 1438 km). Zie onderstaande figuur.

Voortgang verbeteringsopgave West-Nederland
Toetsing2012 Stand van zaken 2015 Stand van zaken 2016

Voldoet niet (1438 km) Voldoet niet (992 km) Voldoet niet (872 km)
Voldoet (446 km) Voldoet (566 km)

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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

Bijlage: Voortgang van de verbeteropgave aan de regionale waterkeringen van de in Zuid-

Holland gelegen waterschappen
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