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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Bijgevoegd zijn ter kennisname de projecten op basis van het Amendement beperken 
overstromingsrisico's regionale keringen die in 2010 worden uitgevoerd, en een verslag over 
de projecten die in 2009 zijn uitgevoerd. Bovendien wordt ingegaan op de resterende kosten 
in het kader van het Amendement.   
 
Voorgeschiedenis 
Op 13 november 2006 heeft Provinciale Staten een Amendement aangenomen betreffende het 
beschikbaar stellen van extra geld voor de regionale waterkeringen in de provincie Utrecht. In 
dit Amendement verzoekt Provinciale Staten aan het College van Gedeputeerde staten om € 
700.000,- te besteden aan projecten die bijdragen aan het beperken van de 
overstromingsrisico's van de regionale keringen. Met de gedeputeerde Water is afgesproken 
dat aan het Amendement vorm wordt gegeven via een programma van vier jaar (2007 – 
2010).  
 
Essentie / samenvatting 
Op 13 november 2006 heeft u een amendement aangenomen betreffende het beschikbaar 
stellen van € 700.000 voor projecten die bijdragen aan het beperken van de 
overstromingsrisico’s van de regionale keringen in de provincie Utrecht. Aan u is toegezegd 
dat ieder jaar een overzicht van de in dat jaar uit te voeren projecten en een verslag van de in 
het jaar ervoor uitgevoerde projecten wordt toegezonden. Deze stukken zijn bijgevoegd.  
Van de gereserveerde € 700.000 zal eind 2010 circa € 128.000 niet uitgegeven zijn. 
Voorgesteld wordt om dit bedrag niet meer in te zetten voor projecten in het kader van het 
Amendement, maar in te zetten voor de onder hetzelfde begrotingsnummer vallende kosten 
die in het kader van het Deltaprogramma worden gemaakt. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Via de projecten wordt een bijdrage geleverd aan het beperken van de overstromingsrisico's 
van regionale keringen. 
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Financiële consequenties 
In het kader van het Amendement is € 700.000 gereserveerd voor projecten die een bijdrage 
leveren aan het beperken van de overstromingsrisico’s van de regionale keringen.  
Eind 2010 resteert een bedrag van  € 127.871,-. De jaarlijkse budgetten in het kader van het 
Amendement zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het college van gedeputeerde 
staten 2007 -2011 onder CP Waterveiligheid (301504). Onder dit uitvoeringsprogramma  
vallen behalve de kosten van het Amendement ook de kosten voor de uitvoering van het 
Deltaprogramma. In het kader van het Deltaprogramma komt veel werk op de provincie af 
wat van te voren niet voorzien was (zoals onderzoek vanwege zoetwater(tekorten), normering 
veiligheid dijken en peilveranderingen Zuidelijke Randmeren). Het is wenselijk om het 
resterende bedrag in te zetten voor de onvoorziene kosten in het kader van het 
Deltaprogramma. 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
U heeft in 2006 via een Amendement aangegeven dat de provincie € 700.000 moet inzetten 
voor projecten die een bijdrage leveren aan het beperken van de overstromingsrisico’s van de 
regionale keringen. Voorgesteld wordt om dit bedrag nu deels in te zetten (circa € 128.000) 
voor kosten in het kader van het Deltaprogramma. 
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
Het resterende bedrag zou in 2011 voor projecten in het kader van het Amendement ingezet 
kunnen worden. Inzet in het Deltaprogramma is echter wenselijker. 
 
Voorgesteld wordt: 
Het resterende budget van circa € 128.000 in het kader van het Amendement beperken 
overstromingsrisico’s  in te zetten voor kosten in het kader van het Deltaprogramma. 
Bovendien wordt U verzocht kennis te nemen van het verslag over de vijf projecten die in 
2009 zijn uitgevoerd en de vijf projecten die in 2010 worden uitgevoerd met (co)financiering 
via het Amendement beperken overstromingsrisico’s regionale waterkeringen. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Besluit 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 27 september 2010, 
 

Besluit van 27 september 2010 tot het inzetten van het resterende bedrag in het kader van het 
Amendement beperken overstromingsrisico’s regionale keringen voor kosten in het kader van het 
Deltaprogramma. 
 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van Utrecht, afdeling BEW, nummer 2010INT260917; 
 

Overwegende dat het wenselijk is om het resterende bedrag in het kader van het Amendement 
beperken overstromingsrisico’s regionale keringen in te zetten voor kosten in het kader van het 
Deltaprogramma;  
 

Besluiten:  
 
Het resterende  budget van € 128.000 in het kader van het Amendement beperken 
overstromingsrisico’s regionale keringen in te zetten voor kosten in het kader van het 
Deltaprogramma. 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Op basis van de Verordening Waterkering West Nederland en de Verordening Waterkering Vallei en 
Eem moeten de waterschappen in 2015 de regionale waterkeringen op orde hebben. De regionale 
keringen moeten dan voldoen aan de in de Verordening gestelde veiligheidsnormen.  
Op basis van het Deltaprogramma (met de nog vast te stellen Deltawet als basis) wordt gewerkt aan 
een lange termijn visie om Nederland ‘waterveilig’ te houden, in samenhang met maatschappelijke 
functies als wonen, werken en zoetwatervoorziening.   
 
2. Beoogd effect 
Het veilig houden van Nederland. 
 
3. Argumenten 
In het kader van het Deltaprogramma is in 2010 al veel werk op de provincie afgekomen wat van te 
voren niet was ingepland. Dit betreft o.a.: 
- onderzoek om de Randstad aan de wettelijke veiligheidsnorm tegen overstromingen te laten voldoen. 
Momenteel is deze veiligheid niet gegarandeerd, door mogelijke overstromingen vanuit de Nederrijn 
en Lek. Door de indirect primaire waterkeringen langs Amsterdam-Rijnkanaal en Hollandsche IJssel 
te verbeteren (met name flinke ophoging), kan aan de wettelijke veiligheidsnorm worden voldaan. 
Ophoging van deze keringen heeft echter verregaande impact voor het landschap langs de Hollandsche 
IJssel, de bebouwing erlangs en kernen als Oudewater, is nauwelijks mogelijk langs het Amsterdam-
Rijnkanaal omdat daar te weinig ruimte is, kost veel geld en geeft slechts bescherming aan een deel 
van het Utrechtse grondgebied (dijkring 14), terwijl een groter deel hogere bescherming verdient (ook 
dijkringen 15, Lopikerwaard en Krimpenerwaard, en dijkring 44, Kromme Rijn). In de studie wordt 
gezocht naar alternatieve maatregelen om de veiligheid van de Randstad te garanderen. De uitkomsten 
van het onderzoek kunnen ingezet worden voor het Deltadeelprogramma Waterveiligheid, waarin in 
2011 een principebesluit voor nieuwe wettelijke waterveiligheidsnormen wordt gedaan. 
- trekkerschap door provincie Utrecht van het gebiedsgerichte project Zuidelijke Randmeren in het 
kader van het Deltadeelprogramma IJsselmeergebied. In dit project wordt inzichtelijk gemaakt wat de 
gevolgen van peilverandering zijn voor de Zuidelijke Randmeren: worden bestaande of toekomstige 
gebruiksfuncties hierdoor bedreigd, welke kansen bieden de peilveranderingen, en welke maatregelen 
zijn nodig om peilveranderingen op te vangen? 
- onderzoek in het kader van het Deltadeelprogramma Zoetwater. Inzichtelijk wordt gemaakt wat de 
watervraag van gebieden is, hoe gebieden zelfvoorzienender kunnen worden gemaakt i.v.m. 
zoetwatervoorziening, welke no-regret maatregelen genomen kunnen worden, hoe de 
zoetwaterverdeling verbeterd kan worden etc. 
Eind 2010, wanneer het programma in het kader van het Amendement eindigt, zal zo’n € 128.000 niet 
besteed zijn aan projecten in het kader van het Amendement.  Voorgesteld wordt om het resterende 
bedrag in te zetten voor werkzaamheden in het kader van het Deltaprogramma. 
 
4. Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
5. Financiën 
In het kader van het Amendement is € 700.000 gereserveerd voor projecten die een bijdrage leveren 
aan het beperken van de overstromingsrisico’s van de regionale keringen.  
In 2007, 2008 en 2009  is respectievelijk voor € 160.678,- ,  € 138.195,- en € 123.256,- voor projecten 
uitgegeven. Voor 2010 is voor € 150.000,- gereserveerd voor projecten.  Hiervoor is inmiddels 
opdracht is gegeven aan betrokkenen. Eind 2010 resteert een bedrag van  € 127.871,- . 
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De jaarlijkse budgetten in het kader van het Amendement zijn opgenomen in het 
uitvoeringsprogramma van het college van gedeputeerde staten 2007 -2011 onder CP Waterveiligheid 
(301504). Onder dit uitvoeringsprogramma vallen behalve de kosten van het Amendement ook de 
kosten voor de uitvoering van het Deltaprogramma. De kosten voor uitvoering Deltaprogramma’s ten 
bedrage van  € 127.871 kunnen worden gedekt binnen de huidige begroting. 
 
6. Realisatie 
Uitvoering projecten en onderzoek. 
 
7. Juridisch 
N.v.t. 
 
8. Europa 
N.v.t. 
 
9. Communicatie 
Via een GS-flits wordt ingegaan op de projecten die in 2009 zijn uitgevoerd en de projecten die in 
2010 zullen worden uitgevoerd. 
 
10. Bijlagen 

1. Verslag projecten 2009  
2. Projecten 2010. 

 


