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Dit onderwerp wordt geagendeerd 

 ter kennisneming  

 ter consultering  

 ter advisering  

       
 
 
In de vergadering van 27 mei 2014 heeft het college besloten: 

 
1. in te stemmen met het uitvoeringsprogramma regionale waterkeringen HDSR 2015-2024; 
2. in te stemmen met de reactie op het ontwerp uitvoeringsbesluit zoals verwoord in bijgaande brief en 

deze samen met het uitvoeringsprogramma regionale waterkeringen 2015-2024, te verzenden aan 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht en Zuid Holland; 

 
Korte inhoudelijke omschrijving: 
 
Op 15 december 2009 is het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2009 in werking 
getreden. Dit besluit is van toepassing op alle regionale waterkeringen die in de waterverordeningen van de 
verschillende waterschappen zijn opgenomen. Er is toen in overleg met provincies en waterschappen 
afgesproken dat de rapportage behorende bij de eerste gedetailleerde veiligheidstoetsing in 2012, 
aanleiding kan zijn om de bestaande afspraken over het tijdstip op orde en de toekomstige toetsmomenten 
te herzien.  
 
Naar aanleiding van de eerste gedetailleerde veiligheidstoetsing in 2012 heeft op ambtelijk niveau nader 
overleg plaatsgevonden tussen de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland en de betrokken 
waterschappen. Dit heeft geleid tot voorstellen over het tijdstip op orde en de toetsfrequentie. Deze 
voorstellen vragen om een aanpassing van het uitvoeringsbesluit dat in 2009 in werking is getreden, wat 
resulteert in het ontwerp uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014. Tevens is in het 
ontwerp uitvoeringsbesluit opgenomen dat Gedeputeerde Staten op basis van gemotiveerd verzoek van het 
dagelijks bestuur uitstel verleent voor het tijdstip op orde 2020, wat aansluit op de wens van het algemeen 
bestuur (d.d. 18 december 2013).
 
In het ontwerp uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014 is opgenomen dat vóór 1 
januari 2015 een uitvoeringsprogramma wordt voorgelegd aan Gedeputeerde Staten door het dagelijks 
bestuur van het waterschap. In het bijgaande uitvoeringsprogramma hebben we beschreven hoe we  in de 
periode van 2015-2024 de benodigde werkzaamheden voor het op orde brengen van de regionale 
waterkeringen én het kunnen uitvoeren van de veiligheidstoetsing in 2024 gaan oppakken.  
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