ORK III: verder werken aan regionale waterveiligheid
In opdracht van het IPO en de Unie van Waterschappen werkt STOWA samen met
provincies en waterschappen, vanaf 2005 aan het Ontwikkelingsprogramma
Regionale Keringen (ORK). Het programma geeft provincies en waterschappen
concrete handvaten bij het aanwijzen, normeren en toetsen van deze keringen.
Onder meer via de Leidraad toetsen op veiligheid die in 2016 verscheen. Onlangs
werd het programmaplan voor fase 3 opgeleverd.
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Het Programmaplan ORK III en een uitgebreid verslag van

Ook voor regionale keringen zou men graag gebruik

de programmabijeenkomst zijn te downloaden op stowa.nl.
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