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Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Bijgevoegd is het “Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2009” welke op 1 
december door ons is vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft deze vastgesteld op 8 
december 2009 en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 1 december 2009.  
 
Aanleiding 
Naar aanleiding van de eerste ronde van de toetsing van de regionale waterkeringen is in een 
Bestuurlijk Overleg tussen de betrokken overheden vastgesteld dat het bestaande uitvoeringsbesluit 
moet worden vervangen. In samenwerking met de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland is 
daarom een nieuw uitvoeringsbesluit opgesteld. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 1 oktober 2006 is de interprovinciale Verordening waterkering West-Nederland in werking 
getreden waarna op 7 augustus 2007 het uitvoeringsbesluit van de verordening Waterkeringen West-
Nederland door GS is vastgesteld.  
 
Essentie / samenvatting: 
Op 1 oktober 2006 is de interprovinciale Verordening waterkering West-Nederland in werking 
getreden. In de verordening zijn veiligheidsnormen vastgelegd voor een belangrijk deel van de 
regionale waterkeringen in Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland. De verordening vraagt om een 
uitvoeringsbesluit waarin nadere afspraken worden gemaakt onver het toetsen en op orde brengen van 
de regionale keringen. Naar aanleiding van de eerste ronde van de toetsing van de regionale 
waterkeringen is in het Bestuurlijk Overleg van juni 2009 vastgesteld dat het bestaande 
uitvoeringsbesluit moet worden vervangen. De belangrijkste onderdelen uit het nieuwe besluit zijn dat: 
− de regionale waterkeringen in 2015 aan de in de verordening gestelde veiligheidsnormen voldoen 

en op basis van gemotiveerd verzoek een uitloop tot uiterlijk 2020 mogelijk is. 
− er afspraken zijn gemaakt over de toetsmomenten voor regionale keringen, kunstwerken en niet 

waterkerende objecten. 
− de tijdstippen waarop de legger en het beheersregister operationeel zijn, zijn vastgelegd. 
 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De toetsing van de regionale waterkeringen en de daaruit volgende verbetermaatregelen moeten ervoor 
zorgen dat de meest urgente regionale waterkeringen in 2015 op orde zijn. Alle andere regionale 
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waterkeringen moeten voor 2020 op orde zijn. De kunstwerken en niet waterkerende objecten dienen 
voor 2030 op orde te zijn. 
 

Financiële consequenties 
De betrokken provincies zijn alleen verantwoordelijk voor het controle op de voortgang van het proces 
en het voorzien van leidraden en handreikingen aan de waterschappen. De kosten hiervoor komen ten 
laste van het hoofdproduct 050101 Waterkeringen, uitvoeringsprogramma Waterveiligheid.  

Vervolgprocedure/voortgang 
Op basis van jaarlijkse voortgangsrapportages houden wij de voortgang van de waterschappen bij. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
U wordt verzocht kennis te nemen van het “Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-
Nederland 2009” 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


