
 

 

 
 
 
 College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 

 
 
Aan Provinciale Staten 
Statencommissie Ruimte, Groen en Water 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM 25 oktober 2016 REFERENTIE MJW Braam 
ONS NUMMER 819E2D9C DOORKIESNUMMER 3019 
NUMMER PS 2016RGW102 E-MAILADRES marjolein.braam@provincie-utrecht.nl 
BIJLAGE 1 PORTEFEUILLEHOUDER Verbeek-Nijhof 

 
 
 
Onderwerp Statenbrief: Betekenis Deltaprogramma 2017 voor de provincie Utrecht 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

De Statencommissie RGW wordt jaarlijks geïnformeerd over de betekenis van het jaarlijkse Deltaprogramma voor 
de provincie Utrecht. 
 
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. 
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. 
 
Alle Neder-Rijn- en Lekdijken in onze provincie krijgen hoogstwaarschijnlijk begin 2017 door een wijziging van de 
Waterwet een strenger beschermingsniveau. De Neder-Rijn- en Lekdijken zullen op basis van de nieuwe 
waterveiligheidsnormen afgekeurd worden en versterkt moeten worden. Via het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma vindt financiering van de versterking van de primaire waterkeringen plaats. 
Aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma 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 tot Schoonhoven is nog niet opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, 
maar zal naar verwachting ook in het komende decennium versterkt worden. De provincie participeert bij de 
dijkversterkingsprojecten, o.a. om andere opgaven optimaal mee te koppelen met de 
waterveiligheidsmaatregelen. 
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 het Rijk en provincie 
deels als regionale kering aangewezen. Grootschalige versterking ervan is dan niet meer nodig. In 2017 wordt in 
Provinciale Staten een besluit genomen over het aanwijzen van de C-kering langs de gekanaliseerde Hollandse 
IJssel als regionale kering. 
Diverse zoetwatermaatregelen in onze provincie worden nu voorbereid.  
Klimaatadaptatie is, vooral vanwege de hevige regenval, maar ook vanwege toenemende hitte/droogte en 
overstromingen in andere landen, bij Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten hoger op de agenda komen 
te staan. De urgentie 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. Wij werken via 
verschillende samenwerkingsverbanden, programma’s en projecten aan een klimaatbestendige leefomgeving. 
 
Aanleiding 
Op Prinsjesdag is het Deltaprogramma 2017 als bijlage bij de Rijksbegroting uitgekomen. 
 
Voorgeschiedenis 
Sinds het vrijkomen 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: 
Sinds het programma Randstad Urgent in 2007 van kracht is gegaan, staat een hogere veiligheid tegen 
overstromingen vanuit de Neder-Rijn en Lek bestuurlijk op de agenda. Via deelname aan diverse onderzoeken, 
het trekkerschap van een Regioproces Neder-Rijn en Lek in het kader van het Deltaprogramma Rivieren etc. 
hebben wij een bijdrage geleverd aan het proces om tot een andere waterveiligheidsnorming te komen. Begin 
2017 wordt hoogstwaarschijnlijk een wijziging van de Waterwet van kracht, waardoor de Utrechtse rivierdijken 
een strenger beschermingsniveau krijgen, en de dijken langs de gekanaliseerde Hollandsche IJssel, het 
Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal niet meer grootschalig versterkt hoeven te worden.  
Op Prinsjesdag is met het vrijkomen van het Deltaprogramma 2017 geld beschikbaar gesteld voor de versterking 
van de Grebbedijk, het dijktraject Nieuwegein – Amerongen en de Lekdijk bij Vianen om deze te laten voldoen 
aan de nieuwe waterveiligheidsnormen. Drie waterschappen bereiden de dijkversterkingen voor. De provincie 
participeert om o.a. andere opgaven optimaal mee te koppelen met de waterveiligheidsmaatregelen.  
Via het Deltaprogramma 2017 wordt tevens een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie aangekondigd: alle betrokken 
overheden gaan een gezamenlijk Deltaplan opstellen om de aanpak voor een waterrobuuste en 
klimaatbestendige inrichting van Nederland te versterken.  
In bijgevoegde notitie wordt nader ingegaan op de betekenis van het Deltaprogramma 2017 voor de provincie 
Utrecht. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Via het Deltaprogramma worden projecten voorbereid die leiden tot verbetering van de waterveiligheid en 
zoetwatervoorziening en een klimaatbestendige leefomgeving in de provincie Utrecht. De provincie levert een 
bijdrage vanuit haar belangen, mede met als doel om de ruimtelijke kwaliteit te versterken en meekoppelkansen 
voor recreatie, verkeer, natuur, cultuurhistorie e.d. mee te nemen.  
 
Financiële consequenties 

Financiering vindt plaats via bestaande programma’s. 
Als voor de financiering van de meekoppelkansen de bestaande programma’s onvoldoende ruimte bieden en 
aanvullende financiering nodig is, 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. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

In 2017 zullen de provinciale ambities voor meekoppelen besproken worden in Gedeputeerde Staten. Vervolgens 
vindt nadere uitwerking ervan plaats, inclusief kosten. De gewenste vervolgprocedure wordt dan ook nader 
bepaald. 
In 2021 gaat waarschijnlijk de eerste dijkversterking in uitvoering. 
Tenminste jaarlijks zullen we de Statencommissie RGW op de hoogte houden van de betekenis van het 
Deltaprogramma voor de provincie Utrecht. Daarnaast voorzien we ook andere betrokkenheid van de Provinciale 
Staten, bijvoorbeeld in de vorm van netwerkbijeenkomsten en veldbezoeken. 

 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


