
Besluit van gedeputeerde staten van 
Noord-Holland van 1 december 2009  
nr. 2009-68714, tot bekendmaking van 
de vaststelling van nadere regels met 
betrekking tot de regionale water-
keringen (Uitvoeringsbesluit regionale 
waterkeringen West-Nederland 2009).

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de 
Provinciewet bekend dat gedeputeerde staten van 
Noord-Holland, gedeputeerde staten van Zuid-
Holland en gedeputeerde staten van Utrecht het 
volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde staten van Noord-Holland, van 
Zuid-Holland en van Utrecht,

Gelet op de artikelen 3, vierde lid, 9, derde lid, en 
10, eerste en tweede lid, van de Verordening 
waterkering West-Nederland;

Besluiten, elk voor zover zij bevoegd zijn:

I

Artikel  1
1  De regionale waterkeringen voldoen in 2015 

aan de veiligheidsnorm, bedoeld in artikel 3, 
eerste lid, van de Verordening waterkering 
West-Nederland.

2  Gedeputeerde staten kunnen op basis van een 
gemotiveerd verzoek van de beheerder een 
uitloop tot uiterlijk 2020 toestaan.

3  Het eerste en tweede lid gelden niet voor niet-
waterkerende objecten en kunstwerken, die 
deel uitmaken van de waterkering. Deze 
voldoen in 2030 aan de veiligheidsnorm 
bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2
1  De beheerder brengt vóór 1 juli 2012 het 

periodiek verslag uit, bedoeld in artikel 9, 
derde lid, van de Verordening waterkering 
West-Nederland.

2  In afwijking van het eerste lid brengt de 
beheerder voor niet-waterkerende objecten en 
kunstwerken, die deel uitmaken van de 
regionale waterkeringen, het periodiek verslag 
uit, bedoeld in artikel 9, derde lid, van de 
Verordening waterkering West-Nederland, 
vóór 1 juli 2020.

3  Het periodiek verslag, bedoeld in het eerste lid, 
wordt na de eerste maal met een frequentie van 
eens in de twaalf jaar uitgebracht.

4  Het periodiek verslag bedoeld in het tweede lid 
wordt na de eerste maal opgenomen in het 
toetsverslag, bedoeld in het eerste lid.

Artikel  3
In het als bijlage 1 bij dit besluit gevoegde overzicht 
is per waterschapsgebied aangegeven het tijdstip 
waarop de beheerder een legger heeft vastgesteld 
voor de regionale waterkeringen onderscheidenlijk 
het technisch beheersregister gereed heeft.

Artikel  4
Dit besluit treedt in werking met ingang van  
15 december 2009.

Artikel  5
Dit besluit wordt aangehaald als: 
Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-
Nederland 2009.
 
II

Het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen 
West-Nederland wordt ingetrokken.
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Haarlem, 1 december 2009.

Gedeputeerde staten van Noord-Holland,

E. Post, waarnemend voorzitter,

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris,

Den Haag, 8 december 2009.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland, 

J. Franssen, voorzitter,

M.J.H. van Wieringen-Wagenaar, secretaris,

Utrecht, 1 december 2009.

Gedeputeerde staten van Utrecht,

R.C. Robbertsen, voorzitter,

H.H. Sietsma, secretaris,
 

Uitgegeven op 14 december 2009.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
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Toelichting
Ter uitvoering van de Verordening waterkering 
West-Nederland (verder: verordening) dienen 
door gedeputeerde staten van Noord-Holland, van 
Zuid-Holland en van Utrecht nadere besluiten te 
worden genomen.  
Dat betreft besluiten betreffende:  
a)  het ‘tijdstip-op-orde’ van regionale water-

keringen;
b)  het periodiek verslag over de algemene water-

staatkundige toestand van de waterkering 
(tijdstip rapportage en frequentie) en 

c)  het tijdstip vaststelling legger c.q. gereed 
hebben technisch beheers register. Deze 
besluiten dienen te worden genomen na 
overleg met de waterschappen.

Op 1 september 2007 is het Uitvoeringsbesluit 
regionale waterkeringen West-Nederland in 
werking getreden. In dit besluit zijn bepalingen 
van het tijdstip op orde, het tijdstip waarop de 
eerste globale veiligheidstoetsing gereed moet 
zijn en het tijdstip waarop de legger en het 
beheerregister gereed zijn.
In overleg met de waterschappen is in 2007 
afgesproken dat in 2009 nadere afspraken zouden 
worden gemaakt over de toetsfrequentie. Tevens 
is men overeengekomen dat de eerste rapportage
veiligheidstoetsing aanleiding kan zijn om het 
tijdstip op orde te herzien. Op 10 juni 2009 heeft 
een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de 
provincies Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland 
en de dijkgraven/hoogheemraden van de 
betrokken waterschappen. Tijdens dit overleg 
zijn, zoals in 2007 was overeengekomen, nadere 
afspraken gemaakt over het tijdstip op orde en 
toetsfrequentie. Daarnaast is een datum overeen-
gekomen voor oplevering van de gedetailleerde 
veiligheidstoetsing. Deze nadere afspraken 
vragen om een aanpassing van het uitvoerings-
besluit dat in 2007 in werking is getreden. In het 
voorliggende besluit zijn deze aanpassingen 
verwerkt.

In het onderstaande wordt het ten aanzien van 
elk van de punten genomen besluit nader toe-
gelicht.

Artikel  1 
(‘tijdstip-op-orde’; art. 3, lid 4, verordening)
In het Nationaal Bestuursakkoord Water is 
overeengekomen dat de regionale watersystemen 
in 2015 op orde zijn. Het beperken van de met het 
beheer van regionale waterkeringen samen-
hangende risico’s achten wij van een zodanig 
maatschappelijk belang dat wij deze datum in 
het uitvoeringsbesluit uit 2007 ook als tijdstip 
hebben aangehouden voor het op orde brengen 
van de regionale waterkeringen met klasse III, IV 
en V, zoals zijn aangewezen en genormeerd in de 
verordening.
Voor keringen met kadeklasse I en II was een 
uitloop tot 2020 mogelijk op basis van een 
gemotiveerd verzoek van de waterschappen. In de 
toelichting op het uitvoeringsbesluit uit 2007 is 
ten aanzien van het ‘tijdstip op orde’ opgenomen 
dat “de resultaten van het eerste periodieke 
verslag over de algemene waterstaatkundige 
toestand van de waterkering kunnen vragen om 
aanpassing van de prioriteitsvolgorde en van het 
vastgestelde ‘tijdstip op orde’. Een waterschap 
kan hiertoe een gemotiveerd verzoek indienen bij 
de provincies.” Tijdens het bestuurlijk overleg 
d.d. 10 juni 2009 hebben de verschillende 
waterschappen aangegeven dat de uitkomsten 
van de eerste rapportage veiligheidstoetsing die 
men eind 2008 heeft opgeleverd inderdaad 
vragen om een aanpassing van het tijdstip op 
orde. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het 
aantal kilometer aan regionale keringen dat 
moet worden verbeterd, de capaciteit van de 
markt, de doorlooptijd van projecten en de kosten 
die deze verbeteringen met zich mee brengen en 
de invloed hiervan op de lasten voor de burger.
Wij hebben daarom afgesproken om per water-
schap maatwerk afspraken hierover te maken. 
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Waterschap Tijdstip vaststelling legger Tijdstip gereed hebben 
technisch beheersregister

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2012 2012

Hoogheemraadschap van Delfland 2012 2012

Waterschap Hollandse Delta 2012 2012

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013 2015

Hoogheemraadschap van Rijnland 2010 2012

Waterschap Rivierenland 2010 2012

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 20151) 2012

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2010 2012

Bijlage 1

Overzicht per waterschapsgebied van tijdstip vaststelling legger en gereed hebben beheersregister

1 De vigerende leggers zijn reeds beschikbaar. Er wordt naar gestreefd om deze voor 2015 te actualiseren.
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In artikel 1 van dit uitvoeringsbesluit is daarom 
opgenomen dat de regionale keringen in 2015 op 
orde moeten zijn en dat voor alle veiligheids-
klassen op basis van een gemotiveerd verzoek aan 
GS een uitloop naar 2020 mogelijk is. Voor niet-
waterkerende objecten (exclusief bomen) en 
kunstwerken die deel uitmaken van de water-
keringen wordt een uitzondering gemaakt voor 
het ‘tijdstip op orde’. De waterschappen hebben 
voor deze keringen tot 2030 de tijd om ze aan de 
normen te laten voldoen.
Onderaan de toelichting op dit artikel staat een 
schema waarin de data op een rij zijn gezet.

In de jaarlijkse voortgangsrapportage, bedoeld in 
art. 9, lid 1, van de verordening, brengen de 
waterschappen verslag uit over de voortgang van 
de verbeteringswerken die nodig zijn om voor de 
eerste maal aan de veiligheidsnorm te voldoen. 
Met de waterschappen is overeengekomen dat in 
de voortgangsrapportage kan worden volstaan 
met het signaleren en motiveren van afwijkingen 
van de planning. Daarnaast brengen de water-
schappen in de bovengenoemde rapportage 
verslag uit over de reguliere inspectie van de 
regionale waterkeringen. Voor het inspectie-
proces en het rapporteren hierover bevelen wij de 
Handreiking inspectie waterkeringen (2008) en 
de Rapportage Inspecties Waterkeringen (2009) 
van het STOWA aan.

Artikel  2 
(periodiek verslag; art. 9, lid 3, verordening) 
In oktober 2006 hebben wij een eerste versie van 
de Leidraad toetsen op veiligheid regionale water-
keringen (Katern Boezemkaden) vast gesteld, de 
zogenaamde ‘groene’ versie. Voor de gedetailleerde 
toetsing is een aanpassing van deze versie in de 
maak. Op 1 maart 2010 zijn de volgende onder-
delen van de verbeterde versie van de Leidraad 
gereed:
•	 	vuistregels	voor	het	toetsen	van	regionale	

keringen waarop bomen staan;
•	 	aanscherpen	definitie	veenkaden;
•	 	aanscherpen	criteria	voor	hydraulische	

kortsluiting;
•	 normering	van	droogtesituaties;
•	 	toetsschema	beter	toepasbaar	maken	voor	

regionale keringen;
•	 	oplevering	leidraad	kunstwerken.
In maart 2012 is volgens planning de Leidraad 
Niet-waterkerende objecten gereed en in 
november 2013 vindt afronding van het veen-
kaden onderzoek plaats. De ‘blauwe’versie van de 
Leidraad toetsen op veiligheid regionale keringen 
wordt voorzien in 2014. In deze ‘blauwe versie’ 
zijn alle, tijdens het toetsproces van 2009 en 2012 
geconstateerde verbeterpunten, verwerkt.
Met de waterschappen is afgesproken dat wij aan 
alle waterschappen dezelfde eisen zullen stellen 
wat betreft het tijdstip waarop de eerste 
gedetailleerde rapportage veiligheidstoetsing 

moet zijn uitgebracht en de frequentie van de 
rapportages daarna.
Gelet op een en ander hebben wij bepaald dat alle 
waterschappen de eerste gedetailleerde rappor tage 
veiligheidstoetsing vóór 1 juli 2012 gaan uit-
brengen. Wij gaan ervan uit dat die rappor tage 
een gebiedsdekkende toetsing bevat van de 
waterkeringen op piping, macrostabiliteit binnen-
talud, macrostabiliteit buitentalud, micro-
stabiliteit, bekledingen en stabiliteit voorland 
(boezemland) en voldoet aan de in de genoemde 
‘verbeterde groene’ versie van de Leidraad 
genoemde eisen. Een uitzondering hierop vormen 
de niet-waterkerende objecten en kunstwerken, 
die deel uitmaken van de water keringen. Voor 
deze objecten en kunstwerken moet vóór 1 juli 
2020 de rapportage veiligheids toetsing gereed zijn. 
Bomen vallen niet onder deze uitzonderings-
regeling. Deze moeten ook per 1 juli 2012 
gedetailleerd getoetst zijn. Na de oplevering van 
het eerste gedetailleerde toets verslag van de niet-
waterkerende objecten en kunstwerken, die deel 
uitmaken van de water keringen, wordt deze 
categorie opgenomen in het periodiek verslag van 
de tweede volledige toets ronde, die voor 1 juli 2024 
moet worden opgeleverd.
Tijdens het bestuurlijk overleg d.d. 10 juni 2009 
is ook overeengekomen de toetsfrequentie van de 
regionale keringen op één keer per twaalf jaar 
vast te stellen. Na 2012 verwachten we dus vóór  
1 juli 2024 de volgende verslagen van de gebieds-
dekkende veiligheidstoetsing waarin water-
keringen op alle faalmechanismen gedetailleerd 
zijn getoetst. In de tabel onder aan de toelichting 
op dit artikel staan alle data nog eens een rij. De 
uitkomst van het droogteonderzoek naar veen-
kaden of het Randstad Urgent Programma stand-
zekerheid boezemkaden kan in de toekomst (2013) 
aanleiding zijn deze toetsfrequentie te herzien.

Artikel  3 
(tijdstip vaststelling legger c.q. gereed hebben technisch 
beheersregister; artikel 10, eerste en tweede lid, verordening) 
De tijdstippen die zijn opgenomen in het in 
bijlage 1 opgenomen overzicht komen overeen 
met de door de waterschappen gedane voor-
stellen.

Periodiek verslag tijdstip 
aanlevering

Gedetailleerde toets,  
incl. strekkingen met bomen

vóór 1 juli 2012

Gedetailleerde toets niet-waterkerende 
objecten en kunstwerken

vóór 1 juli 2020

Tweede volledige toetsronde  
(inclusief nietwaterkerende objecten  
en kunstwerken)

vóór 1 juli 2024

Derde volledige toetsronde  
(inclusief nietwaterkerende objecten  
en kunstwerken)

vóór 1 juli 2036


