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Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Op 20 januari 2014 is in de Statencommissie RGW het Deltaprogramma besproken aan de hand van de ter 
consultatie voorliggende stukken. Ter consultatie lagen voor het Regioadvies Voorkeursstrategie Neder-Rijn en 
Lek (inclusief ruimtelijke visie),  de contouren van de Voorkeursstrategie Deltaprogramma Rivieren en de 
hoofdlijnen van het Deltaprogramma 2015 en de concept Deltabeslissingen. 
 
 
Aanleiding 
Aan de Statencommissie RGW is toegezegd dat de Statencommissie geïnformeerd wordt over de resultaten van 
de bestuurlijke consultatie in het kader van het Deltaprogramma.  
 
 
Voorgeschiedenis 
In het kader van het Deltaprogramma is de afgelopen jaren gewerkt aan achtereenvolgens mogelijke strategieën, 
kansrijke strategieën en voorkeursstrategieën om Nederland veilig te krijgen en te houden tegen overstromingen, 
de zoetwatervoorziening op orde te houden en klimaatbestendigere steden te krijgen. De provincie Utrecht 
participeert actief in het Deltaprogramma vanwege haar belangen. De provincie Utrecht heeft hiertoe de 
afgelopen twee jaar het Regioproces Neder-Rijn en Lek getrokken. Via de consultatieronde van december 2013 – 
februari 2014 zijn het Regioadvies Voorkeursstrategie Neder-Rijn en Lek, de contouren van de 
Voorkeursstrategie Deltaprogramma Rivieren en de hoofdlijnen van het Deltaprogramma 2015 en de concept 
Deltabeslissingen in algemene en dagelijkse besturen van gemeenten, waterbeheerders, provincies en 
belangenorganisaties besproken.  
 
 
Essentie / samenvatting: 
In de Statencommissie RGW van 20 januari jl. is het Deltaprogramma besproken.  
Het Regioadvies is door het merendeel van de partijen onderschreven.  
Diverse partijen gingen in op het benutten van meekoppelkansen (waaronder eventuele nieuwe Ruimte voor de 
rivierprojecten), het benutten van Europese subsidies, innovaties, het bovenstrooms nemen van 
waterveiligheidsmaatregelen, het overstromingsrobuust maken van de Randstad, het zorgvuldig betrekken van de 
bevolking, een permanente oostelijke aanvoer voor zoetwater etc.  



 

  

Nagegaan is of de opmerkingen en vragen die betrekking hebben op het Regioadvies tot aanvulling of 
aanpassing van het Regioadvies moesten leiden. Eén opmerking heeft geleid tot een aanvullende zin in het 
Regioadvies, namelijk: ‘In de bijgevoegde Ruimtelijke visie is, evenals op de bijgevoegde kaarten met de 
maatregelen, meekoppelkansen en knelpunten, een aantal concrete meekoppelkansen opgenomen. Er wordt van 
uitgegaan dat deze betrokken worden bij vervolgtrajecten om tot waterveiligheidsmaatregelen te komen.’ 
Een aantal opmerkingen wordt betrokken bij de vervolgfase, mede via de projectoverstijgende verkenning 
Centraal Holland. 
 

Ten aanzien van het Regioadvies Neder-Rijn en Lek zijn overigens schriftelijk 30 reacties binnengekomen van 
provincies, waterbeheerders, gemeenten en belangenorganisaties: 

1. Provincie Noord-Holland 
2. Provincie Gelderland 
3. Provincie Utrecht 
4. Provincie Zuid-Holland 
5. Waterschap Vallei en Veluwe 
6. Hoogheemraadschap van Rijnland 
7. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 

8. Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 

9. Waterschap Rivierenland 
10. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 
11. Rijkswaterstaat 
12. Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
13. Platform Water Vallei en Eem 
14. Gemeente Wageningen 
15. Gemeente Houten 
16. Gemeente Amsterdam 
17. Gemeente IJsselstein  
18. Gemeente Montfoort 
19. Gemeente Nieuwegein 
20. Gemeente Utrechtse Heuvelrug 
21. Gemeente Oudewater 
22. Gemeente Woerden 
23. Gemeente Veenendaal 
24. Gemeente Overbetuwe 
25. Gemeente Nederbetuwe 
26. Gemeente Rhenen 
27. Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Midden-Holland 
28. Veiligheidsregio Utrecht 
29. Het Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer en Milieufederatie Utrecht 
30. Recreatie Midden-Nederland. 

Daarnaast is een aantal mondelinge reacties binnengekomen.  
 
Via de ingekomen reacties wordt het Regioadvies Neder-Rijn en Lek breed onderschreven. Vanuit veel 
organisaties zijn daarnaast punten meegegeven voor het vervolgproces. Het Regioadvies is als bijlage 
bijgesloten. Het Regioadvies is op enkele relatief kleine punten aangepast en aangevuld naar aanleiding van de 
bestuurlijke consultatie. In bijlage E van het Regioadvies zijn de ingekomen aandachtspunten voor 
vervolgtrajecten vanuit gemeenten en belangenorganisaties samengevat. 
 
In februari jl. is in het kader van de bestuurlijke consultatie vanuit de provincie een reactie op de hoofdlijnen van 
het Deltaprogramma en de concept Deltabeslissingen uitgegaan. Hierbij zijn opmerkingen uit de Statencommissie 
meegenomen. In de brief is ingegaan op de voor de provincie Utrecht belangrijkste punten, zoals het meenemen 
van de problematiek van de C-keringen bij de herziening van de waterveiligheidsnormen; het belang van het 
verbinden van ruimte en water en het realiseren van meekoppelkansen, niet alleen bij nieuwe ruimte voor de 
rivierprojecten, maar ook bij dijkversterkingsprojecten; het belang van het toepassen van innovatieve concepten 
(deltadijken, het toepassen van geotextiel); de Grebbedijk als kansrijke locatie voor de toepassing van het 
concept Deltadijk en de rol van provincies bij het vaststellen van het voorzieningenniveau zoetwater voor het 
regionale watersysteem. 
 
 
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. Het 
Regioadvies Voorkeursstrategie Neder-Rijn en Lek vormt een bouwsteen voor het Deltaprogramma. Voor het 
uitvoeren van een projectoverstijgende MIRT-verkenning ‘Waterveiligheid Centraal Holland’ is inmiddels € 4 
miljoen beschikbaar gesteld door het Rijk via het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma. 



 

  

 
Financiële consequenties 

N.v.t. 
 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Op 12 maart jl. is het Regioadvies Voorkeursstrategie Neder-Rijn en Lek in het Bestuurlijk overleg Regioproces 
Neder-Rijn en Lek vastgesteld.  
 
Van 18 april – 26 mei 2014 vindt een tweede consultatieronde plaats over de Deltabeslissingen (niet over het 
Regioadvies), op verzoek van de Deltacommissaris. 
 
Op Prinsjesdag 2014 zal het Deltaprogramma 2015, inclusief vijf Deltabeslissingen, aan de Tweede Kamer 
beschikbaar worden gesteld.  
 
In december 2014 wordt het Nationale Waterplan herzien om het nationale beleid dat voortvloeit uit het 
Deltaprogramma, inclusief Deltabeslissingen, te verankeren. In het Nationaal Waterplan zullen beknopt en op 
hoog abstractieniveau waterveiligheid en zoetwater aan de orde komen, in tegenstelling tot het Regioadvies waar 
uitgebreid op waterveiligheid wordt ingegaan. Het Regioadvies is echter vervolgens basis voor projecten als 
‘Waterveiligheid Centraal Holland’ en ‘Grebbedijk als Deltadijk’.  
 
Het Deltaprogramma zal doorvertaald worden naar wetgeving, beleid en projecten. In het BWM-plan zal voor de 
provincie Utrecht relevant beleid uit het Deltaprogramma verankerd worden. In 2017 wordt de Waterwet herzien 
voor de nieuwe waterveiligheidsnormering. 
 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


