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Inleiding 

Dit voorstel bevat een ontwerpbesluit tot wijziging van de Verordening waterkering West-Nederland 
en strekt tot het aanpassen van de veiligheidsnorm van enkele regionale keringen in het beheersgebied 
van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Het gaat hierbij om een opwaardering tot 
een veiligheidsnorm III (1/100) van de waterkeringen die bescherming bieden aan de polders De 
Tweede Bedijking en Wilnis-Veldzijde (nu beide veiligheidsnorm II, 1/30 ) en de Bethunepolder en 
het daarbij behorende waterleidingkanaal (nu veiligheidsnorm I, 1/10). 
De desbetreffende kaart nr. 1 van bijlage 2 van de verordening wordt hiertoe vervangen door een 
nieuwe kaart. 
 
Aanleiding voor deze aanpassing zijn de tegen het ontwerp van de Verordening waterkering West-
Nederland tijdens de periode van terinzagelegging ingediende zienswijzen door de gemeente De 
Ronde Venen, het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en het Waterleidingbedrijf Amsterdam 
betreffende de normering van enkele waterkeringen alsmede de brief van AGV van 30 januari 2006 
met een reactie op het statenvoorstel op dit punt. Tijdens de behandeling van het desbetreffende 
statenvoorstel in uw vergadering van 6 februari 2006 is toegezegd dat in overleg met AGV de 
normering van de bewuste waterkeringen nader zou worden bezien en dat, indien daartoe aanleiding 
is, de verordening op dit punt zou worden aangepast. Dit voorstel voorziet in een zodanige aanpassing.   
 
Wij stellen u voor de wijziging van de verordening vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd 
ontwerpbesluit. 
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Besluit 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 5 februari 2007 tot wijziging van de Verordening 
waterkering West-Nederland inhoudende de aanpassing van de veiligheidsnorm van enkele regionale 
waterkeringen. 
 

Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van Utrecht van 19 december 2006, nr. 2006WEM4962i; 
 
Gelet op artikel 14 van de Wet op de waterkering, artikel 145 van de Provinciewet en artikel 2, eerste 
lid, van de Waterschapswet; 
 
Besluiten: 
 
Artikel I   
 
De Verordening waterkering West-Nederland1 wordt gewijzigd als volgt. 
 
Kaart nr. 1, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, van bijlage 2 wordt vervangen door de bij dit 
besluit gevoegde kaart nr. 1, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. 
 
Artikel II 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het laatst 
uitgegeven provinciaal blad van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht of Gelderland waarin het 
wordt geplaatst. 
 

vice-voorzitter, 
 

griffier, 
 

1 Provinciaal blad 2006, 21 
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Toelichting 
 
Aan Provinciale Staten, 
 
Dit voorstel bevat een ontwerpbesluit tot wijziging van de Verordening waterkering West-Nederland 
strekt tot het aanpassen van de veiligheidsnorm van enkele regionale keringen in het beheersgebied 
van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Het gaat hierbij om een opwaardering tot 
een veiligheidsnorm III (1/100) van de waterkeringen die bescherming bieden aan de polders  De 
Tweede Bedijking en Wilnis-Veldzijde (nu beide veiligheidsnorm II, 1/30 ) en de Bethunepolder en het 
daarbij behorende waterleidingkanaal (nu veiligheidsnorm I, 1/10). 
De desbetreffende kaart nr. 1 van bijlage 2 van de verordening wordt hiertoe vervangen door een 
nieuwe kaart. 
 
Aanleiding voor deze aanpassing zijn de tegen het ontwerp van de Verordening waterkering West-
Nederland tijdens de periode van terinzagelegging ingediende zienswijzen door de gemeente De 
Ronde Venen, het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en het Waterleidingbedrijf Amsterdam 
betreffende de normering van enkele waterkeringen alsmede de brief van AGV van 30 januari 2006 
met een reactie op het statenvoorstel op dit punt. Tijdens de behandeling van het desbetreffende 
statenvoorstel in uw vergadering van 6 februari 2006 is toegezegd dat in overleg met AGV de 
normering van de bewuste waterkeringen nader zou worden bezien en dat, indien daartoe aanleiding 
is, de verordening op dit punt zou worden aangepast. Dit voorstel voorziet in een zodanige aanpassing.  
 
De overwegingen om te komen tot een opwaardering tot een veiligheidsnorm III  van de 
waterkeringen die bescherming bieden aan de genoemde polders zijn de volgende. 
 
Polders De Tweede Bedijking en Wilnis-Veldzijde 
De klassenindeling is gebaseerd op de economische schade van een overstroming. Hoe groter de 
schade, des te strenger is de eis aan de waterkering. Zo ontstaat een systeem waarin de kansen op een 
doorbraak niet gelijk zijn. Immers de gebieden met de laagste economische waarde krijgen een lagere 
veiligheidseis. In de verordening is bewust voor deze differentiatie in veiligheid gekozen, omdat een 
calamiteit daarmee enigszins te sturen is. Een lagere en minder stevige kering zal immers eerder falen. 
Door deze sturing worden de polders waar de hoogste economische schade kan optreden, gespaard.  
Echter in het geval van de waterkeringen die de beide genoemde polders beschermen is er geen sprake 
van een relatief zwakke dijk. De keringen zijn in gebruik als weg. Het brede wegprofiel zorgt voor een 
robuust dijklichaam. De veronderstelling dat de relatief zwakste keringen in het keringensysteem zich 
hier bevinden gaat daarmee niet op. Daarom zijn de veiligheidsnormen voor de desbetreffende 
waterkeringen gelijkgesteld aan die voor aangrenzende waterkeringen.  
In andere beheersgebieden komt de combinatie van een regionale waterkering met een weg uiteraard 
ook  regelmatig voor, maar in geen van deze gevallen gaat het om waterkeringen met een lagere norm 
dan die in de omgeving. Er is in die situatie geen noodzaak voor aanpassing van de norm. 
 
De Bethunepolder (inclusief het waterleidingkanaal) 
De Bethunepolder en het waterleidingkanaal zijn van groot belang voor de drinkwatervoorziening. Bij 
het bepalen van de economische gevolgschade is uitsluitend rekening gehouden met de functies natuur 
en landbouw van dit gebied. De functie waterwingebied is daarbij ten onrechte niet meegenomen. Dit 
wordt gecorrigeerd door het opwaarderen van de waterkeringen rond de Bethunepolder en het 
waterleidingkanaal naar de veiligheidsnorm III. 
 
Wettelijke grondslag 
Art. 14 Wet op de waterkering, art. 145 Provinciewet, art. 2, eerste lid, Waterschapswet. 
Indien een regionale waterkering op het grondgebied van één provincie is gelegen, is op grond van 
artikel 3, vijfde lid, van de verordening provinciale staten van die provincie afzonderlijk bevoegd tot 
wijziging van de veiligheidsnorm van die regionale waterkering. Dat is hier het geval. Wel zal het 
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besluit in het provinciaal blad van elk van de provincies die de verordening hebben vastgesteld, 
moeten worden geplaatst. Om die reden is in artikel II van het ontwerpbesluit de datum van 
inwerkingtreding daarvan afhankelijk gesteld.   
 
Beoogd effect 
De aangewezen regionale waterkeringen zijn op een consistente wijze genormeerd.  

Argumenten 
Zie de hiervoor genoemde onderbouwing van de aanpassing van de normering. 
 
Realisatie; financiën 
De desbetreffende waterkeringen worden meegenomen in de planning van de waterschappen voor de  
veiligheidstoetsing en de eventuele verbetering van die keringen. De kosten van een en ander zijn voor 
rekening van AGV. 
 
Communicatie 
De aanpassing is op ambtelijk en bestuurlijk niveau afgestemd met AGV.  
 
Wij stellen u voor de wijziging van de verordening vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd 
ontwerpbesluit. 
 

Gedeputeerde staten, 
 

Voorzitter,  mr. B. Staal 
 

Secretaris, drs. H.H. Sietsma 
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