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Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Volgens afspraak hebben wij van u op 17 juli 2018 de Voortgangsrapportage regionale

waterkeringen Waterschap Rivierenland 2017 ontvangen. Mede namens Gedeputeerde Staten

van de provincie Utrecht 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 om de

vastgestelde doelen te bereiken. Eind 2017 is ruim 43 % van de verbeteringsopgave

gerealiseerd. Het totaal aantal kilometers regionale keringen dat aan de veiligheidsnorm voldoet

is hiermee aanzienlijk toegenomen. 

 
Voortgang verbeteringsopgave West- Nederland
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Voorbereiding tweede toetsronde regionale keringen 2024

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

voorbereiding van de tweede toetsronde van de regionale waterkeringen die in 2024 afgerond

moet zijn. In deze toetsronde zullen voor het eerst ook de kunstwerken en niet-waterkerende

objecten worden getoetst. Mede door uw inzet is dit plan van aanpak een gezamenlijk document

geworden met afspraken over kennisuitwisseling, uitgangspunten en werkwijze. Wij hopen dat

hiermee de regionale keringen in deze tweede  toetsronde doelmatiger en efficiënter van een

oordeel kunnen worden voorzien. Wij hebben dit plan van aanpak onlangs ter kennisname aan

uw bestuur aangeboden.

 

Wij bedanken u voor de goede samenwerking in het afgelopen jaar. In het bijzonder met

betrekking tot u inzet inzake onderzoek en communicatie naar watersysteemmaatregelen als

alternatief voor het in orde brengen van de afgekeurde keringen in de Alblasserwaard

Vijfheerenlanden.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek F. Vermeulen

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

deze brief hebben opgenomen. 


