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Betekenis Deltaprogramma 2017 voor de provincie Utrecht 

 

Oktober 2016 

 

 

1. Aanleiding notitie 

 

De Statencommissie RGW wordt jaarlijks geïnformeerd over de betekenis van het Deltaprogramma 
voor de provincie Utrecht. Op Prinsjesdag is het Deltaprogramma 2017 vrijgegeven, als bijstuk bij de 
Deltafondsbegroting 2017. 
 
Het Deltaprogramma heeft de opgave ervoor te zorgen dat de waterveiligheid en de 
zoetwatervoorziening in 2050 duurzaam en robuust zijn en steden en dorpen zo zijn ingericht dat 
Nederland de grotere extremen van het klimaat veerkrachtig kan blijven opvangen. Het 
Deltaprogramma biedt een overzicht van maatregelen, voorzieningen, onderzoeken en ambities op 
het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Deze projecten, waaronder diverse projecten 
in Utrecht, worden geheel of gedeeltelijk uit het Deltafonds gefinancierd. Ook gaat het 
Deltaprogramma in op de middellange- en langetermijnstrategieën op het gebied van waterveiligheid 
en zoetwatervoorziening. 
 
Via ons Bodem-, Water- en Milieuplan, Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Mobiliteitsprogramma 
zijn de Deltabeslissingen en voorkeursstrategieën verankerd in ons provinciaal beleid. Ook in de in 
2016 vast te stellen Natuurvisie en diverse provinciale programma’s komen de thema’s van het 
Deltaprogramma aan de orde. 
 
Onderstaand wordt ingegaan op de betekenis van Deltaprogramma 2017 voor de provincie Utrecht.  
Achtereenvolgens wordt ingegaan Waterveiligheid, Zoetwater en Klimaatbestendige leefomgeving. 
 
 

2. Waterveiligheid 

 

Nieuwe waterveiligheidsnormen en prioritering dijkversterkingen 
Op 1 januari 2017 wordt naar verwachting een wijziging van de Waterwet van kracht en krijgen de 
primaire waterkeringen langs de rivieren, IJsselmeergebied e.d. nieuwe waterveiligheidsnormen. In 
plaats van de ‘overschrijdingskans’, de kans dat het water over de dijk heen stroomt, is de 
‘overstromingskans’ het uitgangspunt, oftewel de kans dat een dijk doorbreekt én daarbij slachtoffers 
en schade veroorzaakt. Iedereen in Nederland achter dijken krijgt ten minste een zelfde 
basisbeschermingsniveau. Strengere eisen gelden voor dijktrajecten waarachter meer mensen wonen 
en werken. 
 
Alle rivierdijken in onze provincie krijgen in 2017 een strenger beschermingsniveau. De verwachting is 
dat de Neder-Rijn- en Lekdijken op basis van de nieuwe waterveiligheidsnormen grotendeels worden 
afgekeurd en versterkt moeten worden. 
Via het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) vindt financiering van de versterking van de 
primaire waterkeringen plaats. De programmering in het HWBP gaat op basis van een prioritering, 
waarbij de meest urgente dijkversterkingen het snelst in uitvoering gaan. Projecten die al (bijna) 
gestart zijn op basis van de huidige waterveiligheidsnormen, behouden hun plaats in het HWBP, zoals 
de dijkversterking Eem en Zuidelijke Randmeren. Aan het HWBP 2017-2022 zijn 13 dijktrajecten 
toegevoegd waarvan de veiligheid naar verwachting relatief sterk afwijkt van de nieuwe norm en die 
daarom als urgent uit de volgende toetsronde zullen komen, waaronder de Grebbedijk, het dijktraject 
Nieuwegein – Amerongen en de Lekdijk bij Vianen. De Lekdijk vanaf Nieuwegein – Schoonhoven is 
nog niet opgenomen in het HWBP, maar zal naar verwachting ook in het komende decennium 
versterkt worden. 
 
De C-keringen langs het Amsterdam-Rijnkanaal, de gekanaliseerde Hollandsche IJssel en het 
Lekkanaal verliezen met de wijziging van de Waterwet hun status als primaire kering en worden door 
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het Rijk en provincie deels als regionale kering aangewezen. De Diefdijk behoudt als één van de 
weinige C-keringen wel de status van primaire waterkering. 
  
De waterbeheerders zijn, vooruitlopend op de nieuwe normen, al vanaf 2014 met de voorbereiding 
van de dijkversterkingen in Centraal Holland en bij de Grebbedijk bezig, mede via proeftoetsingen aan 
de nieuwe normen en aanvullend grondonderzoek. 
 
Dijkversterking Centraal Holland 
Het gehele Utrechtse grondgebied ten westen van de Utrechtse Heuvelrug ligt in ‘Centraal Holland’. In 
de, in september 2016 afgeronde, ‘Projectoverstijgende Verkenning Centraal Holland’ stond de 
waterveiligheidsopgave van dit gebied centraal. 
Voor de waterveiligheid van Centraal Holland wordt het principe van ‘veiligheid bij de voordeur’ 
gehanteerd: veiligheid van het gebied tegen overstromingen wordt vooral gerealiseerd door sterke 
Neder-Rijn- en Lekdijken. Deze krijgen hiertoe een hogere veiligheidsnorm: een 
overstromingskansnorm van 1/30.000 per jaar.  
In het overstroombare gebied van de Neder-Rijn en Lek liggen ‘C-keringen’ die als ‘tweede linie’ 
indirect bescherming bieden. Het betreft de huidige C-keringen langs het Amsterdam-Rijnkanaal, het 
Lekkanaal en de gekanaliseerde Hollandse IJssel. Deze keringen krijgen een andere status waardoor 
grootschalige versterking ervan niet meer aan de orde is. 
 
In 2014 zijn Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap van Rijnland, 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat Midden-Nederland gestart met de 
‘Projectoverstijgende Verkenning Centraal Holland’. Daarbij is in kaart gebracht waar de noordelijke 
Neder-Rijn- en Lekdijken voldoen aan de nieuwe waterveiligheidsnormen, en waar niet. Over 53 van 
de 55 kilometer Lekdijk tussen Schoonhoven en Amerongen blijkt sprake te zijn van veiligheidsrisico’s, 
met name voor de sterkte en de stabiliteit van de dijk. Nader onderzoek moet uitwijzen waar 
daadwerkelijk dijkversterking nodig is. 
 
In het kader van de Dijkversterking Centraal Holland heeft ook een verkenning plaatsgevonden naar 
de toekomstige status en normering van de C-keringen. Voor de C-keringen is in beeld gebracht of zij 
een functie hebben als regionale waterkering en zo ja, welke norm daarbij hoort, en welke 
dijkversterkingsopgave daar uit voortkomt. 
Voorstel is om de meeste, maar niet alle C-keringen in Centraal Holland, een functie als regionale 
waterkering te geven. Van deze nog aan te wijzen regionale keringen blijkt 28 kilometer niet te 
voldoen aan de nieuwe door de provincies en Rijk nog vast te stellen normen. Dat speelt met name bij 
de gekanaliseerde Hollandsche IJssel.  
De Stuurgroep Dijkversterking Centraal Holland heeft in 2016 een voorstel voor de normering van de 
C-keringen aangeboden aan de provincies Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en het Rijk. In 2017 
wordt in Provinciale Staten een besluit genomen over het aanwijzen van de C-kering langs de 
gekanaliseerde Hollandse IJssel als regionale kering. 
 
Uit de Projectoverstijgende Verkenning Centraal Holland komt naar voren dat vrijwel alle toekomstige 
dijkversterkingen in Centraal Holland gaan plaatsvinden op het grondgebied van Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden. Dit heeft de kijk op de samenwerking binnen de Projectoverstijgende 
Verkenning veranderd. Gezamenlijke financiering en governance door de vier waterbeheerders in het 
vervolgtraject liggen niet langer voor de hand. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden staat nu 
alleen aan de lat voor deze dijkversterkingen. 
 
Wij leveren bij de Dijkversterking Centraal Holland inbreng vanuit de provinciale belangen bij de 
waterveiligheidsmaatregelen, waarbij wij inzetten op een integrale uitvoering van dijkverbeteringen 
met andere opgaven, goede ruimtelijke inpassing en eventuele lokale Ruimte voor de Rivierprojecten. 
Zo zijn wij nauw betrokken geweest bij het opstellen van het ruimtelijke kwaliteitskader Noordelijke 
Rijn- en Lekdijken, en zijn kansrijke verbindingen met andere opgaven in beeld. Daarnaast vervullen 
wij onze wettelijke taken in de procedures rond dijkversterkingen.  
 

De planvorming voor de eerste dijkversterkingen langs de Neder-Rijn en Lek in Centraal Holland gaat 
vanaf 2017 starten en uitvoering zal naar verwachting vanaf 2021 plaatsvinden. 
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Grebbedijk 
In 2015 is het startdocument voor de Ambitie Grebbedijk vastgesteld door Waterschap Vallei en 
Veluwe, provincies Gelderland en Utrecht en gemeente Wageningen. Het startdocument bevestigt dat 
er een breed draagvlak is in de Gelderse Vallei voor een voortvarende aanpak van de versterking van 
de Grebbedijk, om tot een robuuste en toekomstbestendige dijkverbetering te komen. Waterschap, 
provincies en gemeente hebben de ambitie uitgesproken om de veiligheid versneld en in verbinding 
met ruimtelijke kansen en kwaliteit op orde te brengen. Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat zijn 
inmiddels ook bij het bestuurlijke overleg Grebbedijk aangesloten vanwege kansen voor natuur in de 
uiterwaarden, zoals het ‘NURG-project Plasserwaard’, en maatregelen in het kader van de 
Kaderrichtlijn Water.  
Op 29 juni jl. zijn op een informatieavond met zo’n 120 bewoners en andere belangstellenden 
afspraken gemaakt over hun betrokkenheid bij het dijkversterkingsproject. 
Planning ziet er voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma als volgt uit: 2016: voorsortering op 
nadere verkenning; 2017 t/m 2020: (nadere) verkenning, 2021 t/m 2022: planuitwerking; 2023 t/m 
2024: realisatie. De gebiedspartners hebben de ambitie om de verkenning versneld uit te voeren. 
 
Provinciale rol bij (pre)verkenningen 
De provincie is vanaf het begin bij de dijkversterkingprojecten Grebbedijk en Centraal Holland 
betrokken vanwege een vroegtijdige verkenning van de meekoppelkansen en omgevingskwaliteiten. 
Doel is om aan de voorkant de kansen te onderzoeken om andere opgaven met de dijkversterkingen 
te verbinden en een kader neer te leggen voor de omgang met omgevingskwaliteiten. Vanuit de 
provincie zijn hiertoe bijeenkomsten met gebiedspartners georganiseerd om de meekoppelkansen 
(nader) in beeld te krijgen. In verschillende gebiedsgerichte projecten vindt een nadere uitwerking 
plaats. Binnen de provinciale organisatie voeren we overleg met relevante programma’s en projecten 
om de meekoppelkansen te agenderen en uit te werken. Verder participeert de provincie in 
bestuurlijke en ambtelijke overleggen met waterbeheerders en gebiedspartners waar o.a. de 
meekoppelkansen en omgevingskwaliteiten aan de orde komen.  
 
Meekoppelkansenpakket dijkversterkingen Neder-Rijn en Lek 
Zoals in de vorige paragraaf beschreven is al veel voorwerk verricht in het inventariseren van kansen 
om opgaven te combineren. Nu moet de stap worden gezet om kansen om te zetten in concrete inzet. 
Wij brengen het totaalpakket aan ideeën voor meekoppelkansen, inclusief financiering, in beeld voor 
de dijkversterkingen langs de Neder-Rijn en Lek (Centraal-Holland, Grebbedijk en Vianen), in overleg 
met waterschappen, gemeenten en belangenorganisaties. Met name voor recreatie, natuur en 
cultuurhistorie zien wij mogelijkheden om provinciale opgaven te verbinden aan de 
dijkversterkingsopgave.  
Naar verwachting kan een deel van de meekoppelkansen worden gefinancierd uit bestaande 
programma’s. Bij kansen, die een kwalitatieve impuls kunnen betekenen voor provinciale opgaven, 
maar vooralsnog niet in programma’s zijn opgenomen, kan sprake zijn van benodigde aanvullende 
financiering. In dit geval kan eventueel de inzet van het IGP-budget, dat voor dit soort projecten is 
bestemd, een mogelijkheid zijn of kan, afhankelijk van de financiële positie van de provincie, een 
voorstel worden ingediend bij de Kadernota. 
In 2017 zullen de provinciale ambities voor meekoppelkansen besproken worden in Gedeputeerde 
Staten. Vervolgens vindt een uitwerking plaats, inclusief kosten. 
 
Vooruitlopend op het totaalpakket aan meekoppelkansen is op een aantal locaties al sprake van 
concrete verbinding van opgaven. 
De gebiedsontwikkeling bij Salmsteke loopt hierin voor. Het plan voor Salmsteke is om een nevengeul 
en een zwemplaats te creëren en de vrijkomende grond waar mogelijk te gebruiken voor de 
dijkversterking. Dit plan biedt grote kansen voor onder meer recreatie, natuur en waterveiligheid. Door 
meekoppelkansen te benutten kan een integrale kwaliteitsimpuls gegeven worden en voorkómen wij 
dat het gebied inefficiënt twee keer op de kop moet. De uitdaging is nu vooral om de dijkversterking in 
de tijd naar voren te halen zodat deze aansluit bij de planning van de nevengeul. 
Andere voorbeelden van projecten waar concreet wordt gesproken over het verbinden van opgaven 
zijn het natuurinrichtingsproject Lunenburgerwaard, de ontwikkelingen rond de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie op het eiland van Schalkwijk en de Grebbedijk, waar kansen liggen voor koppeling van de 
dijkversterking met natuur, recreatie en de Grebbelinie. 
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Dijkversterkingen Zuidelijke Randmeren en Eemdijken en bij Vianen 
Langs de zuidoever (Vianen) vinden op dit moment dijkverbeteringen plaats in het kader van Ruimte 
voor de Rivier. Deze zullen dit jaar gereed zijn. In hoeverre nog aanvullende maatregelen nodig zijn 
zal moeten blijken uit de toetsing aan de nieuwe waterveiligheidsnorm vanaf 2017. 
In 2017 is de afronding zuidelijke Randmeren en Eemdijken gepland.  
Bij beide dijkversterkingen worden innovaties toegepast. In Spakenburg wordt een flexibele kering 
gerealiseerd, één van de langste flexibele waterkeringen die tot op heden is gebouwd. Het betreft een 
mooi voorbeeld van de inpassing van een waterkering in een historisch en beschermd dorpsgezicht. 
De oplevering is voorzien voor het voorjaar van 2017. 
En de Lekdijk bij Vianen is vernageld. Er zijn over een lengte van 250 meter 273 dijknagels van elk 18 
meter lang in Lekdijk gebracht om de dijk te verstevigen. 
 
Regionale keringen 
Sinds de dijkverschuiving bij Wilnis in 2003 zijn de provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat aan 
de slag met normering, onderzoek en verbetering van de regionale waterkeringen. Momenteel wordt 
aan een nieuwe visie op de regionale keringen gewerkt waarin plaats wordt geboden aan opgedane 
ervaringen en kennis, aan inzichten uit onder meer het Deltaprogramma, het kostenaspect en om een 
basis te leggen voor verdere verbetering van de wijze waarop wij met onze regionale waterkeringen 
omgaan. 
 
De veiligheidsnormen voor de regionale waterkeringen die bij het Rijk in beheer zijn, waaronder het 
Amsterdam-Rijnkanaal, zijn in 2016 in het Waterbesluit opgenomen. In 2016 en 2017 wordt voor het 
eerst getoetst of deze regionale keringen aan de gestelde normen voldoen. Uit deze toetsing zal 
blijken of en in welke mate versterkingsmaatregelen noodzakelijk zijn. In het Deltafonds is voor 
noodzakelijke versterkingsmaatregelen tot en met 2028 een reservering van € 200 miljoen 
opgenomen in de programmaruimte. 
 
Onderzoek rivierengebied  
De hoofdlijn van het totale maatregelenpakket voor waterveiligheid voor de Neder-Rijn en Lek is 
gebaseerd op een dijkenstrategie. Stroomopwaarts van Vianen kan op lokaal niveau de 
dijkenstrategie worden aangevuld en/of gecombineerd met Ruimte voor de Riviermaatregelen. 
Vanwege nieuwe inzichten en resultaten uit lopende onderzoeken en projecten vindt momenteel een 
actualisatie van de voorkeursstrategieën voor waterveiligheid voor alle riviertakken van de Rijn en 
Maas plaats, waarbij een gezamenlijke ambitie voor rivierverruiming voor de lange termijn wordt 
geformuleerd. Op grond van de eerste bevindingen lijkt er geen noodzaak om de voorkeursstrategie 
voor de Neder-Rijn en Lek drastisch te wijzigen. Wel wordt mogelijk gevraagd om voor de 
gezamenlijke ambitie voor rivierverruiming met een nadere uitwerking van de lokale kansen voor 
rivierverruiming te komen.  

 
Meerlaagsveiligheid 
In het kader van het Deltaprogramma is breed door provincies, waterbeheerders en gemeenten 
onderschreven om voor de Neder-Rijn en Lek in te zetten op meerlaagsveiligheid. Doel van 
meerlaagsveiligheid is om naast preventie tegen overstromingen ook in te zetten op 
gevolgbeperkende maatregelen door een overstromingsrobuuste ruimtelijke inrichting, en door 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. 
Eind september heeft een bestuursconferentie van de Veiligheidsregio Utrecht plaatsgevonden.  Er 
wordt aan gewerkt om de Utrechtse gemeenten in 2016 een intentieverklaring meerlaagsveiligheid te 
laten ondertekenen.  Ingezet wordt op commitment van de burgemeesters om met een programma 
meerlaagsveiligheid, inclusief financiën, aan de slag te gaan. Het programma is vooral gericht op 
bewustwording en verankering van meerlaagsveiligheid in het gemeentelijk beleid en handelen.  
 
De provincie Utrecht is in het kader van meerlaagsveiligheid voorloper. Zo hebben wij 
overstromingsrobuust inrichten in ons ruimtelijk beleid vastgelegd en hebben wij een draaiboek voor 
de preventieve evacuatie over provinciale wegen. 
 
 

3. Zoetwater 
 
Overal in Nederland zijn maatregelen voor zuinig gebruik, vasthouden, bergen en aanvoeren van 
zoetwater in uitvoering gegaan. 
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Op bestuurlijk niveau is besloten de term ‘voorzieningenniveau’ te vervangen door de gemakkelijker te 
begrijpen term ‘waterbeschikbaarheid’, waarbij de inhoud hetzelfde blijft. De regio’s en het Rijk geven 
invulling aan de waterbeschikbaarheid, dat de risico’s op zoetwatertekorten transparant maakt.  
Ook vinden gesprekken plaats met de grote watergebruikers (landbouw, scheepvaart, natuur, 
drinkwaterbedrijven en industrie) over zuiniger omgaan met water, en lopen in alle regio’s pilots.  
 
De waterbeheerders werken aan ‘slim watermanagement’, onder meer om het water tijdens 
watertekort efficiënter te verdelen over het watersysteem. Met nieuwe instrumenten voor monitoring, 
informatie-uitwisseling en beslisondersteuning kan door de beheerders gezamenlijk beter ingespeeld 
worden op te veel of te weinig water met als het doel om landelijk optimaal gebruik te maken van de 
capaciteit van het gehele watersysteem.  
De samenwerkende partijen in het Deltaprogramma hebben de kennisagenda zoetwater concreter 
ingevuld. Dit zal de benodigde nieuwe kennis opleveren. 
 
In september 2015 hebben het rijk,  provincies, waterschappen en andere partijen van vijf 
zoetwaterregio’s een bestuursovereenkomst Zoetwater ondertekend. Drie bestuursovereenkomsten 
hebben betrekking op Utrecht (zie Statenbrief van 24 augustus 2015). In de bestuursovereenkomsten 
staan afspraken over de financiering, de planning en de uitvoering van zoetwatermaatregelen vanaf 
2016 en de verantwoording daarover. Momenteel worden de bestuursovereenkomsten uitgevoerd. 
 
Zo worden de Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen (KWA) naar West-Nederland vergroot, zodat 
in droge tijden, als het zoetwaterinlaatpunt bij Gouda verzilt, West-Nederland vanuit het Amsterdam-
Rijnkanaal en de Lek van zoetwater wordt voorzien. Voor de capaciteitstoename KWA wordt in 2016 
de verkenningsfase afgerond. In 2016 is ook de verkenning voor het project Bypass Irenesluizen 
gestart, gericht op de aanvoer van voldoende water vanuit de Neder-Rijn naar het Amsterdam-
Rijnkanaal. 
De regionale overheden en maatschappelijke partijen zijn in een joint fact finding gestart naar de 
mogelijkheden van een verdere uitbreiding van de wateraanvoer naar West-Nederland en de 
alternatieven daarvoor, waaronder een permanente oostelijke aanvoerroute. 
 
Naast grote projecten met een bijdrage uit het Deltafonds worden in Utrecht ook kleinere projecten 
opgepakt, zoals onderzoek door de waterbeheerders naar inzet op flexibelere peilhandhaving en 
effectievere doorspoeling, en maatregelen op bedrijfsniveau in de landbouwsector. 
Voor het stedelijk is gebied wordt zoetwater meegenomen bij het programma Klimaatbestendige 
leefomgeving. 
Voor oost-Utrecht is in het kader van het Deltaprogramma tot 2022 een beperkte hoeveelheid geld 
beschikbaar voor zoetwatermaatregelen. Hiervoor is een subsidieregeling in de maak. 
 
Met een nieuw peilbesluit wordt flexibel peilbeheer in het IJsselmeergebied mogelijk en wordt de 
zoetwatervoorraad vergroot. Naar verwachting zal de minister van Infrastructuur en Milieu het ontwerp 
van het peilbesluit en het MER in het laatste kwartaal van 2016 ter inzage leggen. 

 

4. Klimaatbestendige leefomgeving 
 
Toenemende kans op wateroverlast en hitte/droogte door het veranderende klimaat kan grote 
(economische) gevolgen hebben. De urgentie van deze thema’s is terug te vinden in het 
Deltaprogramma 2017: alle betrokken overheden gaan een gezamenlijk Deltaplan opstellen om de 
aanpak voor een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van Nederland te versterken. Het 
Deltaprogramma bevat al een Deltaplan Waterveiligheid en een Deltaplan Zoetwater en vanaf volgend 
jaar komt daar dus een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie bij. 
  
Via het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie wordt ingezet klimaatbestendig en waterrobuust 
handelen door overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ieder vanuit de eigen rol en 
verantwoordelijkheid, in onderlinge samenwerking. Doel is dat steden en dorpen zo zijn ingericht dat 
de grotere extremen van het klimaat veerkrachtig kunnen worden opvangen. Om de ambitie te 
realiseren moeten waterveiligheid en klimaatbestendigheid integraal meegewogen worden bij het 
plannen van ruimtelijke ontwikkelingen, bij herontwikkeling en bij investeringen in beheer en 
onderhoud. Dit is een complexe opgave, want het vereist samenwerking van vele actoren op lokaal en 
regionaal niveau. Daarbij zet het programma Klimaatbestendige leefomgeving nadrukkelijk in op 

http://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/ijsselmeer-zoetwatervoorraad-op-peil/index.aspx
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meekoppelen in de uitvoering en benadrukken wij dat een klimaatbestendige leefomgeving ook veel 
kansen biedt voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. 
 
Steeds meer overheden onderzoeken de gevolgen van klimaatverandering. In het hele land zijn 
voorbeeldprojecten voor ruimtelijke adaptatie in uitvoering. Het Deltaprogramma ondersteunt dit door 
handreikingen, onderzoeksresultaten en ervaringen beschikbaar te stellen op het Kennisportaal en 
pilots te stimuleren. Het Rijk maakt de nationale vitale en kwetsbare functies op de afgesproken wijze 
beter bestand tegen overstromingen; voor regionale functies zijn pilots gestart. 
 
Overstromingsrobuust bouwen is sinds 2009 in ons strategisch beleid opgenomen. Bij de herijking van 
de Provinciale Ruimtelijke Verordening die eind 2016 van kracht zal zijn zal dit nog sterker doorwerken 
naar gemeenten. Via diverse programma’s, zoals het programma Klimaatbestendige leefomgeving, 
het programma Binnenstedelijke ontwikkeling en het Innovatieprogramma fysieke leefomgeving wordt 
klimaatbestendig en waterinclusief ontwerpen geagendeerd. Inzet is om in de beleidstukken en 
programma’s klimaatadaptatie zo concreet mee te nemen dat dit leidt tot maatregelen in de praktijk.  
Hierbij zetten wij vooral in op relatief eenvoudig te realiseren maatregelen, en niet op ingewikkelde 
technische en dure projecten. Een voorbeeld hiervan is hittestress waarbij gedacht kan worden aan 
groene daken en gevels, isolatie van gebouwen en groen in de openbare ruimte. Wij gaan 
gezamenlijk op zoek naar initiatieven die in concrete uitvoeringsprojecten kunnen worden omgezet, bij 
voorkeur voorbeeldprojecten. Daarmee willen wij een brug bouwen die beleidsvorming en uitvoering 
met elkaar verbindt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het uitdagen van de markt om waterinclusief te 
ontwerpen bij private ontwikkelingen in het landelijk en stedelijk gebied.  
 
In het bijzonder zetten wij in op groenblauwe structuren en elementen in en om de stad, waarbij naast 
klimaatbestendigheid er ook kansen liggen voor verbindingen met onze andere provinciale taken 
natuur, recreatie, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit, in relatie tot onze zware inzet op stedelijke 
inbreiding. Vanwege deze brede inzet noemen wij ons programma ‘Klimaatbestendige leefomgeving’.  
Wij benutten diverse diverse samenwerkingsverbanden, zoals de Samenwerkingsagenda met de 
waterbeheerders en de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie regio Utrecht om het onderwerp te agenderen 
op diverse niveaus.  
 
Een voorbeeld van een gebiedsontwikkeling waar wij de brug willen slaan van beleid naar uitvoering is 
de Merwedezone in Utrecht. Hier is een ontwerper in opdracht van ons en in nauw overleg met de 
gemeente aan de slag om verleidelijke beelden te maken van een klimaatbestendige leefomgeving. In 
dit gebied zijn veel woningen voorzien en is de ruimte schaars. Daarom moet op een innovatieve en 
slimme manier ruimte worden gevonden voor water en groen. Oplossingsrichtingen die wij nu voor 
ogen hebben zijn onder andere het combineren van functies en het driedimensionaal denken: 
bijvoorbeeld ook daken zijn te gebruiken voor het vasthouden van water en verkoeling. 
Een pakket van mogelijke maatregelen op bijvoorbeeld daken, gevels, straten, pleinen en tuinen wordt 
geschetst. Daarbij worden de aard en eigenschappen van de locatie en kosten en baten in 
beschouwing meegenomen.  
De aard van de locatie bepaalt welke maatregelen kunnen worden genomen. Zo kan op daken water 
van een relatief goede kwaliteit worden opgevangen aangezien het de straten nog niet heeft geraakt, 
de straten zijn geschikt om water te transporteren door hun lineaire karakter, de collectieve 
binnenhoven zijn mogelijk geschikt voor het hergebruik van water gezien het collectieve en 
gecontroleerde karakter en de waterpleinen zijn plekken waar het water zichtbaar en recreatief 
bruikbaar kan worden door het publieke karakter.  
De mogelijk te nemen maatregelen zullen ook sterk afhangen van de eigenschappen van de locatie, 
zoals bodemsoort, grondwaterstand, stedelijke dichtheid, bouwtypologieën en hoogteverschillen. 
Kosten, en effecten op ecologie, voedsel, energie, mobiliteit e.d. worden ook in beeld gebracht.  




