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Onderwerp Statenbrief: Betekenis Deltaprogramma 2014 voor de provincie Utrecht 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Op Prinsjesdag is het Deltaprogramma 2014 als bijlage bij de Rijksbegroting uitgekomen. Via het 
Deltaprogramma wordt toegewerkt naar Deltabeslissingen. Vanuit de provincie Utrecht zetten we via het 
Deltaprogramma mede in op een hoger beschermingsniveau voor de dijken langs de Neder-Rijn en Lek en een 
andere status van de keringen langs de gekanaliseerde Hollandse IJssel en het Amsterdam-Rijnkanaal om 
grootschalige dijkversterkingen te voorkomen (‘Waterveiligheid Centraal Holland’) en een aantal maatregelen om 
Utrecht minder kwetsbaar te maken tegen langdurige droogte. Bovendien zetten we in op maatregelen die binnen 
de ruimtelijke visie van het gebied passen, en op het meekoppelen van andere belangen met de waterveiligheid- 
en zoetwatermaatregelen. Voor deze punten participeren we actief in de diverse Deltadeelprogramma’s, mede als 
trekker van het Regioproces Nederrijn-Lek. Via dit Regioproces wordt een Regioadvies opgeleverd over de 
voorkeursstrategie met bijbehorend  maatregelenpakket, om het gebied rondom de Neder-Rijn en Lek veilig te 
krijgen en te houden tegen overstromingen tot 2100. In 2014 worden de Deltabeslissingen in Den Haag 
vastgesteld. 
De Statencommissie RGW wordt jaarlijks geïnformeerd over de betekenis van het jaarlijkse Deltaprogramma voor 
de provincie Utrecht. 
 
 
Aanleiding 
Op Prinsjesdag is het Deltaprogramma 2014 als bijlage bij de Rijksbegroting uitgekomen. 
 
 
Voorgeschiedenis 
Sinds het uitkomen van het eerste Deltaprogramma in het najaar 2010 wordt de Statencommissie RGW jaarlijks 
via een notitie geïnformeerd over de betekenis van het jaarlijkse Deltaprogramma voor de provincie Utrecht. 
 
 
Essentie / samenvatting: 

In bijgevoegde notitie wordt ingegaan op het Deltaprogramma 2014 en de betekenis hiervan voor de provincie 
Utrecht. In het Deltaprogramma 2014 is een aantal hoofdkeuzes gemaakt die bij onze provinciale inzet passen, 
conform ons Provinciaal Waterplan.  
In het bijzonder voor ‘Waterveiligheid Centraal Holland’ is sinds het uitkomen van het vorige Deltaprogramma veel 
gebeurd. De provincie Utrecht zet, samen met een aantal medeoverheden, in het kader van het Deltaprogramma 



 

  

 

in op een hogere waterveiligheidsnorm voor de noordelijke Lekdijken in plaats van het grootschalig versterken 
van de c-keringen langs het Amsterdam-Rijnkanaal en de gekanaliseerde Hollandse IJssel. Op 23 september jl. is 
de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur & Milieu hiervoor, op ons initiatief, op werkbezoek geweest 
in Utrecht. Inmiddels wordt onze inzet via het Deltaprogramma 2014 onderschreven en is in het kader van het 
nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma € 4 miljoen beschikbaar gesteld voor een MIRT-Verkenning naar 
deze waterveiligheidsproblematiek. 
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Via het Deltaprogramma wordt toegewerkt naar vijf Deltabeslissingen, die vervolgens doorwerking zullen krijgen 
in de provincie Utrecht en leiden tot de verbetering van de waterveiligheid en zoetwatervoorziening. 
 
 
Financiële consequenties 

N.v.t. 
 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

December - februari 2014: bestuurlijke consultatie over Regioadvies Nederrijn-Lek 

September 2014: Uitkomen Deltaprogramma 2015 met Deltabeslissingen en voorkeursstrategie over 

waterveiligheid en zoetwater. 
 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 
 
 


