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In 2019 heeft de droogte net als in 2018 weer een rol
gespeeld. Voor waterkeringen was deze rol beperkt. De
nieuwe dijkgraaf Jeroen Haan is in 2019 enthousiast
van start gegaan en in november 2019 heeft de
calamiteitenorganisatie de geslaagde oefening
Waterdreiging georganiseerd.

maar we hebben tot 2050 om aan deze normen te
voldoen. Ook voor de regionale waterkeringen moeten
veel verbeteringsmaatregelen worden uitgevoerd. De
meest urgente opgaven worden met hoge prioriteit
opgepakt. Voor meerdere projecten aan de regionale
waterkeringen heeft HDSR van de provincies Utrecht
en Zuid-Holland uitstel gekregen.
Aan de meest kwetsbare delen van de primaire
waterkering wordt bij hoogwater extra aandacht
besteed. De toetsing van de regionale keringen kan de
komende jaren tot een nieuwe verbeteropgave leiden.
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Naast het realiseren van de grote opgaven vraagt het
beheer en onderhoud blijvend om een grote
inspanning. Bij de uitvoering van deze zorgplicht
waterkeringen is HDSR grotendeels ‘in control’. Om
helemaal ‘in control’ te komen, is verder gewerkt aan
de implementatie van een verbeterplan.

oefening

2. Staat van de primaire waterkeringen
Een belangrijke kerntaak van het waterschap is het
voorkomen van overstromingen. De primaire
waterkeringen van HDSR, de Neder-Rijn- en Lekdijk
tussen Amerongen en Schoonhoven, beschermen een
groot deel van Midden- en West-Nederland tegen een
overstroming vanuit de rivier. Dit deel van Nederland
heeft veel inwoners en een hoge economische
waarde.

Voor u ligt de derde waterveiligheidsrapportage van
het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
(HDSR). Deze rapportage schetst een actueel en
integraal veiligheidsbeeld van de waterkeringen van
HDSR op peildatum 1 januari 2020. Het doel van deze
rapportage is primair om aan het bestuur en onze
inwoners verantwoording af te leggen door terug te
kijken naar het afgelopen jaar. De financiële
verantwoording maakt geen onderdeel uit van deze
rapportage. Dat gebeurt in de reguliere
Planning&Control-cyclus.

Beoordelen
De veiligheid van de primaire waterkeringen wordt
beoordeeld volgens de normen die sinds 1 januari
2017 in de Waterwet van kracht zijn geworden. Deze
normen zijn onder andere gebaseerd op het bieden
van een basisveiligheid die in heel Nederland hetzelfde
is. De kans op overlijden door een overstroming mag
vanaf 2050 niet groter zijn dan 1 op 100.000 per jaar.

Als uitwerking van het visiedocument Waterkoers zijn
in de bestuursrapportages de volgende doelen
opgenomen voor waterkeringen:
voorkomen van overstromingen;
beperken negatieve effecten overstromingen;
waterinfrastructuur op orde brengen.
In voorliggende rapportage wordt een relatie gelegd
met deze doelen en met de bijbehorende
effectindicatoren.

Dijktraject 15-1 en 44-1
Voor de beoordeling zijn instrumenten beschikbaar die
wettelijk zijn vastgesteld. Met deze instrumenten zijn
de beoordelingen van het dijktraject tussen
Nieuwegein en Schoonhoven (dijktraject 15-1) en het
dijktraject tussen Amerongen en Nieuwegein
(dijktraject 44-1) uitgevoerd. De Inspectie voor
Leefomgeving en Transport (ILT) heeft met beide
beoordelingen ingestemd. Dit heeft voor beide
dijktrajecten de weg vrijgemaakt voor een subsidie
voor versterking vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De uitkomst van de beoordeling
is dat beide dijktrajecten ruim niet voldoen aan de
norm. De berekende overstromingskans voor de

Deze rapportage is onderverdeeld in 4 hoofdstukken:
1. Samenvatting;
2. Staat van de primaire waterkeringen;
3. Staat van de regionale waterkeringen;
4. Staat van de organisatie.

1. Samenvatting
Voor de primaire waterkering staat HDSR voor een
grote versterkingsopgave. Deze kering voldoet niet
aan de normen die in 2017 van kracht zijn geworden,
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huidige situatie is ca. 1 op 150 per jaar voor dijktraject
15-1 en ca. 1 op 300 per jaar voor dijktraject 44-1. De
belangrijkste oorzaak voor de grote overstromingskans is piping (‘kleine kanaaltjes onder dijk door’). De
norm waar minimaal aan voldaan moet worden voor
de overstromingskans ligt op 1 op 10.000 per jaar. De
afstand tot de norm is dus groot. Om die reden is
dijkversterking in het project Sterke Lekdijk
noodzakelijk.

duurzaamheid, innovatie en ruimtelijke kwaliteit. De
indicatieve planning is om voor 2030 de uitvoering van
alle deelprojecten af te ronden.
HDSR heeft in 2019 voor de HWBP-samenwerking van
regio west een trekkersrol gekregen.
Waaiersluis
De Waaiersluis maakt onderdeel uit van dijktraject
14-1. Op basis van de uitkomsten van de derde
toetsronde is deze sluis opgenomen in het HWBPprogramma. In 2019 is de voorbereiding van de
verkenningsfase van de versterking van deze sluis
gestart.

De veiligheidsbeoordeling van de Waaiersluis wordt
opgenomen
in
de
rapportage
van
het
Hoogheemraadschap
van Schieland
en
de
Krimpenerwaard (dijktraject 14-1).

Beheer en onderhoud
Het beheer en onderhoud wordt per activiteit beschreven. In 2018 heeft de ILT een audit uitgevoerd en
heeft HDSR naar aanleiding van de aanbevelingen een
verbeterplan zorgplicht waterkeringen vastgesteld. In
2019 is een deel van de verbeter-maatregelen
uitgevoerd. Per activiteit wordt de stand van zaken van
de verbetermaatregelen beschreven.

In bijlage 1 is een overzichtskaart opgenomen van de
aandachtspunten van de primaire waterkeringen. Op
deze kaart is onder andere te zien welke delen van de
kering volgens de beoordeling slecht ‘scoren’. Deze
delen krijgen bij de calamiteitenzorg extra aandacht. Er
zijn extra beheermaatregelen voorbereid om bij
hoogwater de kans op een overstroming te verkleinen.
Versterken
Er wordt hard gewerkt aan het versterken van de
Neder-Rijn- en Lekdijk in het project Sterke Lekdijk.
Voor de verantwoording wordt verwezen naar de
voortgangsrapportages van het project Sterke Lekdijk.
De versterkingsopgave is 55,2 km (dit is inclusief de
opgave aan de voorhavendijken van RWS van 3,7 km)
en moet wettelijk in 2050 zijn afgerond. HDSR heeft
vanwege de urgentie besloten om al in 2017 te starten
met de voorbereiding van de versterking. Het project
Sterke Lekdijk bestaat uit zes deelprojecten, drie
daarvan bevinden zich in de verkenningsfase en één in
de planuitwerkingsfase. Voor het deelproject dat zich
in de planuitwerkingsfase bevindt, deelproject
Salmsteke, is in 2019 het voorkeursalternatief
vastgesteld. De laatste twee deelprojecten worden de
komende jaren opgestart.

Inspectie
Het Kader Inspectieproces Waterkeringen (inspectieplan) is in 2019 vastgesteld. Ook is gestart met de
implementatie van dit plan. In 2019 is de inspectie
voor het eerst lopend uitgevoerd. Voor de primaire en
regionale keringen zijn na de voorjaars-, zomer- en
najaarsschouw in totaal 51 adressen aangeschreven,
waarvan sommige bij de herinspectie opnieuw. De
overgebleven geconstateerde schades worden in 2020
hersteld of verder onderzocht.
Onderhoud
HDSR stelt in 2020 een Kader Onderhoudsproces
Waterkeringen (onderhoudsplan) op. De primaire
kering is regulier gemaaid. De bestrijding van
ongewenste planten (zoals Japanse Duizendknoop en
distels) is een aandachtspunt, maar vormt geen risico
voor de veiligheid.
Bediening kunstwerken
De bediening van kunstwerken gebeurt volgens
bedieningsprotocollen.
Na
een
periodieke
(proef)sluiting worden de protocollen geëvalueerd en
worden eventuele verbeterpunten doorgevoerd. In
2019 zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd. De
kunstwerken (inclusief bedieningsprotocol) worden
opgenomen in het onderhoudsbeheersysteem. Het
bedieningsprotocol voor noodvoorzieningen wordt
opgenomen in het calamiteitenbestrijdingsplan (CBP).

Figuur 2: Werkbezoek bestuurders/medewerkers andere
waterschappen aan project Sterke Lekdijk (sept. 2019)

Vergunningverlening en handhaving
In 2019 zijn voor de primaire en regionale keringen 265
vergunningen en meldingen behandeld. HDSR heeft
hiervoor een rapportagesysteem aangeschaft.

In 2019 is gestart met de gunningsfase van een
innovatieve manier van samenwerken met
marktpartijen, het zogenaamde innovatiepartnerschap. In 2020 wordt deze gunningsfase afgerond.
Belangrijke onderwerpen binnen de aanbesteding zijn

2

Het platform keur en legger maakt het mogelijk om
continu verbeteringen door te voeren.

In 2019 is een stap gezet in de overdracht van de
voorhavendijken van de sluizen bij Wijk bij Duurstede
en Nieuwegein van Rijkswaterstaat naar HDSR. In 2020
moet dit worden afgerond.

Calamiteitenzorg
De landelijke samenwerking op het gebied van de
calamiteitenzorg is geïntensiveerd (inzet van mensen
en middelen). Ons waterschap levert een bijdrage aan
de landelijke Samenwerking Crisisexpertise Waterkeringen. In dit kader wordt ook kennis uitgewisseld met
andere landen. Verder is de samenwerking in de
Randstad geïntensiveerd na de ondertekening van een
intentieverklaring.
Continu wordt gewerkt aan het Opleiden-TrainenOefenen van alle medewerkers die een rol hebben
binnen de calamiteitenorganisatie. Zo hebben
verschillende groepen van de dijkbewaking na toetsing
een certificaat gekregen.
De werkgroep “noodmaatregelen en middelen” is
ingesteld om te zorgen voor de aanschaf en het
onderhouden en vervangen van noodmaterialen en
middelen. Hierdoor weten we wat we waar hebben
liggen en wat de conditie daarvan is.
Voor de calamiteitenzorg is onderzoek gedaan naar de
inzet van overstromingsmodellen.
De droogte van 2019 heeft voor de primaire keringen
geen rol gespeeld.

Effectindicatoren
Voor de bestuursrapportages zijn voor het thema
‘waterveiligheid’ de volgende effectindicatoren
opgesteld:
Effect 1: Voldoen aan de rijksnormen voor
primaire waterkeringen;
Effect 2a: Waterschap is voorbereid op een
overstroming;
Effect 2b: Medeoverheden en inwoners zijn met
hulp van waterschap voorbereid op een
overstroming.
Voor indicator 1 geldt dat we er niet aan voldoen. Om
deze reden heeft de uitvoering van het
dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk een hoge
prioriteit gekregen. We liggen ‘op koers’ om onze
keringen aan de normen te laten voldoen.
Voor de effectindicatoren 2a en 2b geldt dat de kans
op een overstroming klein is. Mocht toch een
overstroming (dreigen) op (te) treden, dan dient
iedereen daar goed op voorbereid te zijn. Op die
manier kunnen het aantal slachtoffers en de schade
worden beperkt.
Bij effectindicator 2a kan gezegd worden dat de
calamiteitenzorg op orde is en gewerkt wordt aan
verbeteringen. Ook voor effectindicator 2b geldt dat
we ‘op koers’ liggen. Samen met de Veiligheidsregio
Utrecht (VRU) werkt HDSR aan het informeren van
medeoverheden. De medeoverheden worden bewust
gemaakt van het risico op een overstroming, de
mogelijke gevolgen ervan en wat hun eigen
rol/verantwoordelijkheid daarbij is.
Het informeren van inwoners gebeurt door de VRU.
HDSR lift daar in mee. De inwoners worden
geïnformeerd over het risico op een overstroming, hoe
ze zich daar goed op kunnen voorbereiden en wat ze
moeten doen als het optreedt (zelfredzaamheid).
Bijvoorbeeld door het opzoeken van de media bij de
start van het stormseizoen.

Legger en beheerregister
In 2019 is besloten om in de ‘keukentafel-gesprekken’
van de Sterke Lekdijk aandacht te besteden aan de
bouwvlakken die gedeeltelijk in het profiel van vrije
ruimte van de primaire keringen liggen. Het doel van
het profiel van vrije ruimte is om bij ruimtelijke
ontwikkelingen rekening te houden met de komende
dijkversterkingsronde. Waterschap-breed wordt een
visie en implementatieplan voor datamanagement
opgesteld. Dus ook voor de gegevens van
waterkeringen. In 2019 is een proces ingericht om
gegevens continu te actualiseren: informatie
managementplan Sterke Lekdijk. Dit houdt in dat de
nieuwe gegevens uit het project Sterke Lekdijk worden
opgenomen in het beheerregister. Na ieder
deelproject wordt een deel van de gegevens
geactualiseerd.

3. Staat van de regionale keringen

Muskusrattenbeheer
Voor muskusrattenbeheer wordt verwezen naar de
tekst bij de regionale waterkeringen. De meeste
muskusratten worden bij regionale waterkeringen
gevangen.

Een onderdeel van het op orde brengen en houden van
de waterinfrastructuur betreft de regionale
waterkeringen. Als een regionale waterkering
bezwijkt, kan dat tot een overstroming vanuit het
regionale watersysteem leiden. Naast primaire en
regionale keringen heeft HDSR ook nog overige
keringen. De overige waterkeringen maken geen
onderdeel uit van voorliggende rapportage.
Een bijzonderheid is dat HDSR sinds 1 januari 2019 het
beheer over 18,2 kilometer aan regionale kering er bij
heeft gekregen. Door de afwaardering van de
voormalige C-kering ten noorden van de Hollandsche

Bevers
De populatie bevers groeit flink door. De bever is over
de volledige strook uiterwaarden van Rhenen tot en
met Schoonhoven waargenomen. Bij de inspecties van
de primaire keringen zijn geen beverschades
geconstateerd.
HDSR
werkt
volgens
een
beverprotocol.
Overdracht voorhavendijken
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IJssel naar een regionale kering is het areaal aan
regionale keringen uitgebreid naar 330 kilometer.

Er wordt hard gewerkt om deze opgave af te ronden.
In 2019 is 8 km verbeterd (voldeed niet aan de norm)
en 1 km hersteld voor instandhouden (voldeed wel aan
de norm, maar om dat zo te houden was herstel
nodig).
In 2019 is voor meerdere projecten uitstel aangevraagd bij en toegekend door de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Dit uitstel levert geen onacceptabele
risico’s op. De oorzaken van de benodigde extra tijd
liggen vooral in het voorbereiden en realiseren van een
aantal complexe opgaven, waarbij succesvolle
samenwerking met wegbeheerders, natuur- en
landschapsorganisaties, bewoners en bedrijven sterk
bepalend is voor de voortgang. Met de provincies
Utrecht en Zuid-Holland is nu afgesproken dat de
uitvoering van het huidige GOP uiterlijk in 2024 moet
zijn afgerond (dat was 2021).

Toetsen
Elke twaalf jaar worden de regionale keringen getoetst
op veiligheid. Het plan van aanpak van de tweede
toetsronde van de regionale keringen is in 2019
afgerond en de uitvoering van de toetsing is gestart. In
de tweede toetsronde wordt tot 2024 in beeld
gebracht welke opgave, na afronding van het huidige
Groot Onderhoudsprogramma (GOP) regionale
waterkeringen, moet worden uitgevoerd. Uit deze
nieuwe toetsronde, met aangescherpte eisen, volgt de
komende jaren een nieuwe (investerings- en)
verbeteropgave.
Verbeteren
De verbeteringsmaatregelen van de regionale
keringen die volgden uit de eerste toetsronde zijn
opgenomen in het GOP regionale waterkeringen. In
november 2016 heeft het AB het GOP voor de jaren
2017 – 2021 vastgesteld. De totaalopgave van het GOP
(verbeteren en instandhouden) en de voortgang is
opgenomen in tabel 1.
Opgave GOP 20172021
97 km verbeteren
60 km instandhouden

Verbetering voormalige C-kering
Om de voormalige C-kering aan de eisen voor een
regionale kering te laten voldoen moeten 10,8
kilometer waterkering en 47 kunstwerken verbeterd
worden. Op 18 december 2019 heeft het Algemeen
Bestuur met het plan van aanpak van de
verkenningsfase ingestemd. Wettelijk is geregeld dat
de versterking van deze kering eenmalig vanuit het
Hoogwaterbeschermingsprogramma mag worden
gesubsidieerd. Als de verbeteropgave aan de
voormalige C-kering wordt opgeteld bij de
verbeteropgave van het GOP bedraagt de totale
verbeteropgave 42 kilometer. Dit betekent dat van de
330 kilometer aan regionale waterkeringen op dit
moment 288 kilometer (87%) aan de norm voldoet.

Opgave per 1 januari 2020
31 km (dus 66 km opgeleverd)
35 km (dus 25 km opgeleverd)

Tabel 1: opgave regionale
voormalige C-kering)

waterkeringen

(excl.

Beheer en onderhoud
Het beheer en onderhoud wordt per activiteit
beschreven.
Inspectie
Het Kader inspectieproces waterkeringen is ook van
toepassing op de regionale keringen. Dit kader is in
2019 geïmplementeerd. De regionale waterkeringen
zijn volgens dit kader deels één en deels twee keer
(regulier) geïnspecteerd. De uitkomsten van deze
inspectie zijn onder het kopje inspectie in het
hoofdstuk ‘primaire keringen’ opgenomen.
Onderhoud
De schade van de droogte van 2018 is voor 1 april 2019
hersteld. Door de droogte van 2019 kon voor sommige
keringen volstaan worden met één keer minder
maaien. Onkruidbestrijding vormt ook voor de
regionale keringen een aandachtspunt, maar geen
risico. Groot onderhoud om het kadeprofiel in stand te
houden maakt deel uit van het GOP. In 2019 is 1
kilometer hersteld voor instandhouden. Aanvullend op
het GOP is 1,8 kilometer kering in het kader van urgent
onderhoud hersteld.

Figuur 3: kadeverbetering Montfoortsevaartkade oost
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Bediening kunstwerken
In het onderhoudsplan wordt opgenomen dat de
kunstwerken eens in de 4 jaar een proefsluiting
krijgen. Na een periodieke (proef)sluiting wordt dit
geëvalueerd en worden eventuele verbeterpunten in
het bedieningsprotocol of calamiteitenbestrijdingsplan doorgevoerd. In het kader van de calamiteitenoefening Waterdreiging is ook een proefsluiting
uitgevoerd.

Effectindicator
Voor de bestuursrapportages is voor het thema ‘voldoende water’ met als doel ‘waterinfrastructuur op
orde brengen’ de volgende effectindicator opgesteld:
Effect 4b: Voldoen aan de provinciale normen
voor regionale waterkeringen.
Zoals onder de kopjes ‘toetsen’ en ‘versterken’ te lezen
is, is dit nog niet het geval. Voor meerdere projecten
zijn met de provincie nieuwe afspraken over de
planning gemaakt. Voor deze effectindicator geldt dat
we ‘een oogje in het zeil’ moeten houden.

Vergunningverlening en handhaving
In 2019 zijn voor de primaire en regionale keringen 265
vergunningen en meldingen behandeld. Het platform
keur en legger maakt het mogelijk om continu
verbeteringen door te voeren.

4. Staat van de organisatie
Dit deel van de rapportage geeft antwoord op de
vraag: ‘Zijn we bij de uitvoering van de zorgplicht
waterkeringen ‘in control’?’. Zowel voor de primaire
als de regionale keringen. De staat van de organisatie
is gebaseerd op de inrichting en uitvoering van de
werkprocessen uit het landelijk vastgestelde kader
zorgplicht. In bijlage 2 zijn de operationele activiteiten
uit dit kader benoemd met bijbehorende basiseisen.
De uitvoering moet minimaal aan de basiseisen
voldoen.

Calamiteitenzorg
In verband met de droogte van 2019 zijn enkele
regionale keringen een aantal weken beregend.
Het najaar stond in het teken van de oefening
Waterdreiging. Samen met de nationale reserve van
Defensie werd een overstromingsscenario bij de
Grechtkade geoefend. Deze oefening leverde leerpunten op waarmee we de crisisorganisatie in 2020
kunnen doorontwikkelen en we ons nog beter kunnen
voorbereiden op een echte crisis. Dit wordt meegenomen bij de actualisatie van het calamiteitenbestrijdingsplan voor de regionale en overige waterkeringen.

Audit ILT en verbeterplan
In 2018 heeft de ILT een audit inspectie zorgplicht
primaire waterkeringen uitgevoerd. De conclusie van
de ILT was dat HDSR nog niet volledig ‘in control’ is.
Om deze reden is in 2018 een verbeterplan voor de
zorgplicht vastgesteld. Er is geconstateerd dat de
meeste activiteiten goed worden uitgevoerd. Verder
zijn er twee tekortkomingen geconstateerd en
verschillende aandachtspunten. Bij een tekortkoming
is verbetering noodzakelijk, bij een aandachtspunt is
dit gewenst. In 2019 is gewerkt aan de verdere
implementatie van het verbeterplan.
Om de inrichting en uitvoering van de zorgplicht te
verbeteren is ook besloten dat waterschappen elkaar
onderling gaan toetsen (peer-reviews). Daarnaast gaat
HDSR interne toetsingen uitvoeren (reality-checks).

Legger en beheerregister
Na het vaststellen van het projectplan voor het
versterken van de voormalige C-kering wordt de legger
op dit punt aangepast. Waterschap-breed wordt een
visie en implementatieplan voor datamanagement
opgesteld. Dus ook voor de gegevens van de regionale
waterkeringen.
Muskusrattenbeheer
Muskusratten worden in Nederland bestreden, omdat
zij graven in waterkeringen en kades en daarmee aanzienlijke schade alsmede risico voor de waterveiligheid
veroorzaken. In 2019 zijn er in het werkgebied van
HDSR 2.067 gevangen tegen 2.747 in 2018. In
combinatie met een vermindering van de bestede
velduren, is dat een goed resultaat. Worden het aantal
vangsten per kilometer in 2019 met 2018 vergeleken
dan is er een daling van zo’n 25% te zien. Dit getal geeft
een indicatie van de daling van de populatie en
daarmee verhoging van het veiligheidsniveau in het
gebied. Het aantal gevangen muskusratten komt in
2019 uit op ongeveer 1 per 6 kilometer watergang.

Evalueren werkzaamheden
Een algemeen aandachtspunt is het ontbreken van een
evaluatie van veel werkzaamheden voor beheer en
onderhoud. Ook op tactisch en strategisch niveau. In
2019 is gewerkt aan het verbeteren van de
zogenaamde Plan-Do-Check-Act-cyclus, waarbij op
basis van ervaringen bijstellingen in beleid en aanpak
worden doorgevoerd. Dat krijgt een vervolg in 2020.
Dit maakt onderdeel uit van de implementatie van
assetmanagement bij waterkeringen.
In 2020 komt de ILT beoordelen of en hoe HDSR de
maatregelen uit het verbeterplan voor de zorgplicht
heeft opgepakt. In de waterveiligheidsrapportage
over 2020 worden de uitkomsten van deze
beoordeling meegenomen.

Bevers
De populatie bevers groeit flink door. Bij Cothen,
Werkhoven en Vleuten is de bever gesignaleerd. Bij de
inspecties van de regionale keringen zijn geen beverschades waargenomen. HDSR werkt volgens een
beverprotocol.

5

Bijlage 1: overzichtskaart aandachtspunten primaire waterkeringen 2020
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Bijlage 2: basiseisen voor uitvoering zorgplicht waterkeringen
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