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Onderwerp: Regioadvies Nederrijn-Lek over kansrijke waterveiligheidsstrategieën 
 

Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

In het kader van het Deltaprogramma Rivieren vinden momenteel regioprocessen plaats. In het 

Regioproces Nederrijn-Lek wordt gewerkt aan een langetermijnstrategie die ervoor zorgt dat de 

mensen en de economische waarden achter de dijken van de Neder-Rijn en Lek ook de komende 

decennia op een goede, passende manier beschermd worden. Hiervoor is een regioadvies opgesteld 

over de kansrijke strategieën. Het Regioadvies is vastgesteld in het bestuurlijk overleg Regioproces 

Nederrijn-Lek van 16 januari 2013. In dit bestuurlijk overleg zijn vier provincies, zeven 

waterbeheerders, vier gemeenten, de Veiligheidsregio Utrecht, het Rijk en de  programmabureaus 

Deltaprogramma Rivieren en Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden vertegenwoordigd.    

De provincie Utrecht trekt het Regioproces Nederrijn-Lek, vanwege haar grote belangen bij 

waterveiligheid, ook voor delen van het grondgebied van de provincies Gelderland, Zuid-Holland en 

Noord-Holland.  

 

Aanleiding 

Het Deltaprogramma Rivieren is aanleiding om regioprocessen te voeren. Om de 

waterveiligheidsmaatregelen aan te laten sluiten bij de lokale situatie en de lokale ruimtelijke ambities, 

is het van groot belang dat bij het opstellen van de strategieën lokale en regionale overheden nauw 

betrokken worden. Een groot deel van werkzaamheden voor de strategieontwikkeling vindt hiertoe 

plaats in zes deelgebieden binnen het rivierengebied, in zogenaamde ‘regioprocessen’. Eén van de 

deelgebieden is het regioprocesgebied ‘Nederrijn-Lek’. 

 

Voorgeschiedenis 

De provincie Utrecht heeft de afgelopen jaren, samen met buurprovincies, waterbeheerders etc. 

gewerkt aan studies over  'Waterveiligheid Centraal Holland' en de 'Grebbedijk als Deltadijk'. Deze 

studies vormen belangrijke bouwstenen voor het Regioadvies Nederrijn-Lek.  

 

Essentie / samenvatting: 

In het kader van het Deltaprogramma rivieren wordt in het regioproces Nederrijn-Lek gewerkt aan 

kansrijke strategieën en een voorkeursstrategie om het regioprocesgebied tot 2100 veilig te krijgen en 

te houden tegen overstromingen vanuit de Neder-Rijn en Lek. De provincie Utrecht is trekker voor het 

Regioproces Nederrijn-Lek. Op 31 januari 2013 is een regioadvies over de kansrijke strategieën 

aangeleverd aan het programmabureau Deltaprogramma Rivieren. Deze is als bijlage bijgesloten.  
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Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Via het Deltaprogramma wordt gewerkt naar vijf Deltabeslissingen. Onze inzet voor waterveiligheid 

is: 

- Hoger beschermingsniveau voor de dijken langs Neder-Rijn en Lek;  

- Andere status van de afgekeurde C-keringen langs Amsterdam-Rijnkanaal en Gekanaliseerde 

Hollandse IJssel, zodat daar geen grootschalige dijkversterkingen hoeven plaats te vinden; 

- Grebbedijk als Deltadijk (met multifunctioneel ruimtegebruik); 

- Waterveiligheidsmaatregelen die passen binnen ruimtelijke visie van het gebied; 

- Meekoppelkansen van andere projecten en belangen optimaal benutten zodra 

waterveiligheidsmaatregelen worden gerealiseerd. 

 

Financiële consequenties 

Momenteel niet van toepassing. 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Het Regioadvies Nederrijn-Lek vormt belangrijke input voor het ‘Basisdocument Kansrijke 

Strategieën’, evenals de regioadviezen van de andere vijf regioprocessen in het kader van het 

Deltaprogramma rivieren. Dit Basisdocument wordt in april 2013 in de Stuurgroepen Delta Rijn en 

Delta Maas vastgesteld. Vervolgens wordt het Basisdocument aan de Deltacommissaris aangeleverd 

ten behoeve van het Deltaprogramma 2014 en uiteindelijk de Deltabeslissingen Waterveiligheid en 

Ruimtelijke Adaptatie. De Deltacommissaris adviseert op zijn beurt de minister en dan gaan de 

uitkomsten het Haagse politieke proces in.  

Eind 2013 wordt via het regioproces Nederrijn-Lek een regioadvies opgeleverd over de 

voorkeursstrategie voor de Neder-Rijn en Lek. 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

U wordt verzocht kennis te nemen van de ‘Notitie over het derde Deltaprogramma en de provincie 

Utrecht’. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 

 


