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1. Waterveiligheid

Onderwerp
Rapportage No-Regret keringen per 1-1-2019
Bijlagen
1.
2.

Tijdlijn bestuurlijke beslismomenten regionale waterkeringen
Rapportage ‘Stand van zaken versterkingsopgave No-regret keringen per 1-1-2019’

Kennisnemen van
De rapportage van de No-Regret keringen per 1 januari 2019 en de tijdlijn.
Inleiding
Het waterschap heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt aan de verbetering van de zogenoemde
No-regret keringen. Met de provincie Groningen is de afspraak gemaakt dat deze keringen per 1
januari 2019 aan de veiligheidsnormen zouden voldoen.
Onlangs, op 23 januari j.l., heeft dagelijks bestuurder E.J. Luitjens met gedeputeerde H. staghouwer
van de provincie Groningen een werkbezoek gebracht aan deze keringen. Tijdens dit bezoek is de
stand van zaken per 1 januari besproken en zijn de keringen bekeken. Van de stand van zaken is ook
een rapportage gemaakt met daarin ook een onderbouwing van knelpunten en die daarom na 1
januari worden gerealiseerd. De rapportage is op 12 februari naar de provincie gezonden. De
rapportage is u in het weeknieuws van 15 februari toegestuurd. Volledigheidshalve treft u de
rapportage bij dit voorstel nogmaals aan.
De verbeteringswerkzaamheden staan niet op zichzelf en zijn onderdeel van een proces dat na het
hoge water van 1998 is gestart. Omdat dit proces meerdere bestuursperiodes omvat is bijgaande
tijdlijn opgesteld. Hierin zijn de meest belangrijke bestuurlijke beslismomenten en toezeggingen in
weergegeven.
Kernboodschap
De realisering van de no-regret keringen is in onze ogen een goed voorbeeld van een geslaagde
samenwerking in de regio. Door nauw op te trekken met Rijkswaterstaat, gemeente Groningen en
voormalige gemeente Haren en de provincie Groningen, hebben we 95% van de versterkingsopgave
per 1 januari 2019 weten te realiseren. Het resterende deel wordt door ons binnen afzienbare tijd
gerealiseerd of wordt door derden meegenomen als onderdeel van toekomstige gebiedsontwikkelingen.
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