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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-608161690 (DOS-2017-

0005054)

Contact

mr. L.J. de Vrueh

070 - 441 65 91

lj.de.vrueh@pzh.nl

Onderwerp:

Voortgangsrapportages Regionale Waterkeringen

Publiekssamenvatting:

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 waterkeringen zijn belangrijk voor de

waterveiligheid. Daarom zijn in diverse provinciale waterverordeningen voor deze keringen 

veiligheidsnormen vastgesteld.   

De keringen die niet aan de norm voldoen (vlg. toetsing 2012: 1438 km) worden door de 

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

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

de regionale waterkeringen.

Inmiddels is 39 % van de afgekeurde keringen door de waterschappen op orde gebracht.

Advies:

1. Kennis te nemen van:  

-  de voortgang van de verbeteropgave aan de regionale waterkeringen;

-  het proces met betrekking tot de voorbereiding van de toetsing van de regionale 

keringen in 2024.

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij worden geïnformeerd over de 

voortgang van de verbeteropgave aan de regionale waterkeringen. 

3. Vast te stellen bijgaande brieven aan Rivierenland (mede namens provincie Utrecht 

verstuurd), Rijnland (mede namens provincie Noord-Holland verstuurd), Hollandse Delta, 

Van Schieland en de Krimpenerwaard en Delfland waarin wordt gereageerd op de 

ingediende Voortgangsrapportages Regionale Waterkeringen.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Voortgangsrapportages 

Regionale Waterkeringen.

Besluit GS:

Vastgesteld conform advies.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: mr. L.J. de Vrueh Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Verwijs, C digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Janssen, RA

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 4 september 2017
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Bijlagen:

- GS-Brief- voortgang van de verbeteropgave aan de regionale waterkeringen in Zuid-Holland –

DOS- 2017-0005059;

- Overzicht van de voortgang van de verbeteropgave aan de regionale keringen van de in Zuid-

Holland gelegen waterschappen;

- Brieven aan Rivierenland, Rijnland, Hollandse Delta, Van Schieland en de Krimpenerwaard en 

Delfland.
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1 Toelichting voor het College

In het Uitvoeringsbesluit Regionale Waterkeringen West-Nederland 2014 is vastgelegd dat de 

waterschappen in West-Nederland jaarlijks aan GS een voortgangsrapportage opleveren. In de 

voortgangsrapportage wordt gerapporteerd over:

 De voortgang van de verbeteropgave aan de regionale waterkeringen;

 De voorbereiding van de nieuwe toetsronde in 2024.

De voortgang van de verbeteropgave aan de regionale waterkeringen

De rapportage van de waterschappen geeft een actueel beeld van de voortgang van de 

verbeteropgave aan de regionale waterkeringen in West Nederland. 

In de bijlage is per waterschap de voortgang van de verbeteropgave weergegeven (in het 

overzicht zijn AGV en NHNK buiten beschouwing gelaten omdat bij deze waterschappen geen 

keringen op grondgebied van PZH liggen). 

Alle waterschappen geven in hun voortgangsrapportage aan hoe, zolang de keringen nog niet zijn 

verbeterd, wordt omgegaan met risicobeheersing (extra inspecties en veiligheidsrapportages). 

De voorbereiding van de nieuwe toetsronde in 2024

Uit de voortgangsrapportages blijkt dat alle waterschappen zijn gestart met de voorbereiding van 

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

Bij de rapportage van de toetsresultaten door de waterschappen in 2012 bleek dat de 

toetsresultaten 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 de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland samen met de 

inliggende waterschappen, uitgangspunten en procesafspraken voor de toetsing van 2024 gaan 

formuleren. 

Het streven is om eind december 2017 de procesafspraken en uitgangspunten voor de toetsing 

2024 gereed te hebben. Deze uitgangspunten worden ter vaststelling aan GS aangeboden en 

vervolgens aangeboden aan de waterschappen. 

Financieel en fiscaal kader:

Voor het formuleren van de uitgangspunten en procesafspraken is een externe procesbegeleider 

ingehuurd. De kosten van de externe procesbegeleider worden betaald door de drie provincies 

gezamenlijk. De kosten voor PZH zijn begroot op 20.000,- euro en worden betaald uit het 

reguliere waterveiligheidsbudget (KP 406, DP 000700). 

Juridisch kader:

N.v.t. 
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2 Proces

De drie provincies en acht waterschappen in West-Nederland werken nauw samen aan de 

veiligheid van de regionale keringen. 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. 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 ter kennisname aan PS 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 overzicht van 

de voortgang van de verbeteropgave per waterschap).

Afgesproken is dat de waterschappen jaarlijks een voortgangsrapportage aanbieden aan GS. 

3 Communicatiestrategie

Het toezicht op de regionale waterkeringen van de interprovinciale waterschappen is geregeld in 

verschillende waterverordeningen en waterschapsreglementen. 

De brief aan Rijnland wordt daarom mede namens Noord-Holland, die akkoord is met de inhoud, 

verstuurd (machtiging aanwezig).

De brief aan Rivierenland wordt mede namens Utrecht, die akkoord is met de inhoud, verstuurd 

(machtiging aanwezig).

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. 

Voor De Stichtse Rijnlanden is bepaald dat de provincie Utrecht het toezicht uitoefent. De brief 

aan De Stichtse Rijnlanden wordt daarom zelfstandig door Utrecht verstuurd. Maar de inhoud is 

wel ambtelijk met Zuid-Holland afgestemd. 
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