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Onderwerp Statenbrief: 
Programma Mooie en Veilige Dijken 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Het programmaplan Mooie en veilige dijken (bijlage 1) is op 14 juli jl. door GS vastgesteld. In het programmaplan 
wordt weergegeven welke rol de Provincie Utrecht op zich neemt en welke bijdrage de provincie levert bij de ruim 
70 km dijkversterking in onze provincie.  
Met deze brief bieden we u het programmaplan ter informatie aan. Tevens brengen we u op de hoogte van de 
bestuurlijke vaststelling van de visie Mobiliteit en Recreatie Sterke Lekdijk (bijlage 2). 
 
 
Voorgeschiedenis 
Juli 2018: vaststelling door PS van het ambitiedocument Sterke Lekdijk en Grebbedijk, Statenvoorstel 
documentnummer 81D5AOE7.  
Op 12 mei jl. heeft GS de visie Mobiliteit en Recreatie Sterke Lekdijk vastgesteld (bijlage 2). 
Op 27 mei jl. heeft PS €1 miljoen uit de IGP-reserve beschikbaar gesteld voor de gebiedsontwikkeling Salmsteke.    
Vanaf 2017 zijn rond de dijkversterking met de waterschappen en gebiedspartners meerdere intentie- en 
samenwerkingsovereenkomsten aangegaan: 
-september 2017 samenwerkingsovereenkomst verkenningsfase Grebbedijk; 
-februari 2019: intentieovereenkomst verkenningsfase Wijk bij Duurstede Amerongen; 
-april 2020: samenwerkingsovereenkomst Salmsteke (plan en realisatiefase); 
-juni 2020: samenwerkingsovereenkomst verkenningsfase Culemborgse veer-Beatrixsluis en verkenningsfase 
Salmsteke-Schoonhoven. 
 
Op dit moment wordt intensief met de partners samengewerkt in bovenstaande projecten. 
 
 
Essentie / samenvatting: 
In juli 2018 hebben Provinciale Staten het ambitiedocument Sterke Lekdijk en Grebbedijk vastgesteld. Op dit 
moment wordt verder gebouwd aan de provinciale opgave ‘Mooie en Veilige dijken’ waarin omgevingskwaliteit bij 
dijkversterking centraal staat en waarin de ambitie zoals vastgesteld door PS (en benoemd in het coalitieakkoord) 
wordt uitgewerkt.  
In het programmaplan wordt weergegeven welke rol de Provincie Utrecht op zich neemt, hoe dit georganiseerd is 
en welke bijdrage de provincie levert in de projecten: Sterke Lekdijk van het Hoogheemraadschap Stichtse 



 
  

Rijnlanden (HDSR) (6 projecten), Grebbedijk van Waterschap Vallei en Veluwe en SAFE (Streefkerk-Ameide-Fort 
Everdingen) van Waterschap Rivierenland. In totaal gaat het om acht projecten. 
 
Dit programmaplan biedt de basis om  aan de bijdrage van de provincie aan de omgevingskwaliteit bij 
dijkversterking  de komende jaren invulling te kunnen geven. Tevens geeft dit de basis voor het voorstel voor de 
kadernota 2022 om aanvullend programmabudget voor dit programma te reserveren. 
 
Met dit programmaplan wordt u tevens, ter informatie, de visie Mobiliteit en Recreatie Sterke Lekdijk aangeboden. 
De visie is onlangs vastgesteld door GS, HDSR en de zeven Lekdijk gemeenten.   
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De Neder-Rijn- en Lekdijk is een belangrijk onderdeel van het 1000 jaar oude, dynamische rivierenlandschap en 
fungeert als drager in de ontmoetingszone tussen mens en het rivierwater. In het landelijk gebied vormt de dijk de 
grens tussen binnendijks cultuurlandschap en buitendijks natuurlandschap met prachtige, grote uiterwaarden. De 
dijkversterking volgens de veiligheidsopgave van het Hoogwater beschermingsprogramma biedt kansen voor een 
integrale aanpak, waarmee naast waterveiligheid de waarden en functies van het rivierengebied beter benut en 
versterkt kunnen worden (meekoppelkansen). Het gaat hier met name om de volgende thema’s: 
-Natuur: versterking natuurwaarden uiterwaarden en dijken;  
-Cultuurhistorie: onder meer: versterking Nieuwe Hollandse Waterlinie, Hoornwerk Grebbedijk, Beermuur Wijk bij      
Duurstede; 
-Mobiliteit: o.a. verbeteren verkeersveiligheid op de dijk, verbeteren recreatief medegebruik, ter informatie is de 
visie Mobiliteit en Recreatie Sterke Lekdijk bijgevoegd. De uitwerking van deze thema’s voor de 6 projecten van 
Sterke Lekdijk volgen de uitgangspunten uit deze visie; 
-Recreatie (o.a. versterken recreatieve hoofdstructuur, zwemgelegenheden, recreatieve rustpunten) (zie   
hierboven); 
-Landschap: behoud en herstel landschappelijke waarden rivierengebied. 
 
 
Financiële consequenties 
Voor de komende periode 2020-2022 bestaat de financiële bijdrage vanuit de provincie voornamelijk uit 
proceskosten. Het gaat hier om integrale planvorming en voorbereidende onderzoeken. De huidige raming voor 
proceskosten  van 1,36 miljoen voor deze periode is o.a. gebaseerd op werkelijke uitgaven in de periode 2017-
2019 en de begrote proceskosten voor Salmsteke (onderdeel van de (door PS) toegekende begrotingssubsidie 
voor Salmsteke). In de huidige begroting is in deze proceskosten voorzien.  
Tegelijkertijd zal in de diverse uitwerkingen per deeltraject de provinciale inzet verder worden bepaald. Dit brengt 
financiële verplichtingen met zich mee die later in de realisatiefase (grotendeels volgende coalitieperiode) 
daadwerkelijk uitgegeven gaan worden. Hiervoor wordt in de kadernota 2022 een voorstel uitgewerkt. Op dit 
moment gaan we uit van een te reserveren bedrag van orde grootte € 9,0 miljoen. Dit bedrag is nog indicatief, de 
omvang en dekking hiervan zullen na verdere uitwerking van het plan verder geconcretiseerd en afgewogen 
worden. Tot die tijd kunnen er op basis hiervan geen financiële toezeggingen worden gedaan. Na eventuele 
honorering van het programmabudget is het mogelijk om toezeggingen te doen om de ambities later, na deze 
coalitieperiode, te kunnen realiseren. Deze reservering is exclusief € 3,0 miljoen bijdrage uit IGP (€ 1 miljoen voor 
Salmsteke, € 2 miljoen voor CUB) en € 236.000,- uit het Parelfonds. De totale begroting voor het programma is 
daarmee € 13,2 miljoen. Om gebruik te kunnen maken van de IGP-reservering voor CUB is een besluit van PS 
nodig. 
 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
De provincie zal gedurende de verschillende fases van de dijkversterkingsprojecten (tot 2028) samen blijven 
werken met de waterschappen en gebiedspartners om de verschillende opgaven te realiseren. 
 
Zoals vermeld zal in de kadernota 2022 een voorstel worden gedaan voor de nog niet gedekte financiering van de 
provinciale inzet vanaf 2023. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief, het programmaplan Mooie en veilige dijken en de visie Mobiliteit en Recreatie 
Sterke Lekdijk. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  


