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Derde Toetsronde: toestand
meeste waterkeringen bekend
Uit de derde toetsing van de waterkeringen blijkt dat ongeveer een derde nog
niet voldoet aan de veiligheidsnormen. Van slechts een klein gedeelte (zes
procent) is niet bekend hoe de toestand is. Vooral dat laatste is een groot
verschil met de resultaten van de vorige toetsing uit 2006: toen was van meer
dan een derde van de onderzochte keringen de sterkte niet bekend. Dat schrijft
staatssecretaris Atsma in een brief aan de Tweede kamer. De Derde Toetsing is
een opmaat voor het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma, dat Rijk en
de waterschappen gezamenlijk opstellen. Voor dit programma is een wetswijziging van de Waterwet noodzakelijk. Atsma wil deze wijziging uiterlijk in het
najaar van 2012 naar de Kamer sturen.

D

e toetsing is uitgevoerd op 3.767
kilometer dijken, duinen en
dammen die direct of indirect
beschermen tegen de kracht van het
buitenwater: 170 kilometer meer dan de
vorige toetsingsronde. In totaal 2.308
kilometer voldoet deze keer aan de normen
(vorige keer: 1.590 kilometer), 1.225 kilometer
voldoet niet (vorige keer: 680 kilometer) en
van 234 kilometer is de toestand niet bekend
(vorige keer 1.329 kilometer). Om ook van die
laatste keringen een overzicht te krijgen, wil
Atsma op korte termijn een Verlengde Derde
Toetsing beginnen. Van de keringen die niet
voldoen, staat ongeveer de helft al op de rol
om aangepakt te worden. De resterende
keringen komen in het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma aan bod.
Het Rijk betaalt de aanpassingen aan de
keringen die zij zelf in beheer heeft. Van de
primaire keringen die de waterschappen
beheren, komt de helft van de kosten voor
rekening van de waterschappen en de helft
voor het Rijk. De gezamenlijke bijdrage van
de waterschappen loopt op van 81 miljoen
euro dit jaar tot 131 miljoen in 2014 en
181 miljoen euro per jaar vanaf 2015. Deze
bijdragen worden gestort op een hiervoor te

openen ‘dijkrekening’ en verantwoord als
ontvangst in de begroting van het
Deltafonds. Atsma zal de eventueel hogere
waterschapsbelasting volgen. Als deze meer
dan vijf procent per jaar stijgt, zal de
staatssecretaris de Tweede Kamer daarover
informeren.
Tijdens het Algemeen Overleg waterkwantiteit (20 juni) kwam de financiële opgave aan
de orde. Inmiddels bestaat een conceptDeltafonds, dat een beeld moet geven van
de opzet van het definitieve Deltafonds. Bij
het opstellen van de ontwerpbegroting 2012
is een besluit genomen over de omvang van
dat fonds. Deze bedraagt in de periode
2021-2028 circa 1,35 miljard euro per jaar
(inclusief de bijdrage van de waterschappen).
Na aftrek van de kosten van het beheer en
onderhoud, de reservering voor renovatie en
vervanging, de apparaatskosten van
Rijkswaterstaat, de kasschuif ten behoeve
van het Bestuursakkoord Water en de
reservering voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de Afsluitdijk en enkele
andere projecten resteert voor de periode
2021-2028 een budget van in totaal circa 2,3
miljard euro. Mede dankzij het Bestuursakkoord Water kunnen de lopende uitvoe-

ringsprogramma’s (onder andere het
Hoogwaterbeschermingsprogramma
inclusief de ‘Zwakke Schakels aan de Kust’,
‘Ruimte voor de Rivier’ en de Maaswerken)
zonder problemen worden uitgevoerd.
Door besluitvorming over de omvang van het
Deltafonds is nu voor de periode tot 2028
circa twaalf miljard gereserveerd voor
waterveiligheidsprogramma’s. Hiervan is voor
de lopende uitvoeringsprogramma’s
ongeveer 5,3 miljard euro beschikbaar vanaf
nu. Voor een groot aantal programma’s
waarvan de voorbereiding loopt, zoals het
nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma,
de Afsluitdijk en aanpassingen bij OoijenWanssum is circa 4,5 miljard gereserveerd.
Staatssecretaris Atsma streeft ernaar in 2014
met een samenhangend pakket
maatregelen en beslissingen te komen om
de waterveiligheid in de toekomst te
verzekeren: het Deltaplan Waterveiligheid.
Dit pakket wordt opgesteld op basis van
advies van de Deltacommissaris en de
partijen uit het Deltaprogramma.

Wijzigingen in top Vitens
Rik van Terwisga treedt terug als voorzitter
van de directie van Vitens. Dit gebeurt
volgens het drinkwaterbedrijf in goed
overleg. Van Terwisga gaf de afgelopen jaren
leiding aan de ontwikkeling van een nieuwe
strategische koers en het ontwerp van de
toekomstige organisatie van Vitens.
De Raad van Commissarissen heeft zijn
voorzitter, Aad van der Velden, aangesteld als
gedelegeerd commissaris bij Vitens.
Vice-voorzitter Marie-Louise van Kleef neemt
in die periode het voorzitterschap van de
Raad van Commissarissen waar.
Van der Velden moet een nieuwe topstructuur
voor Vitens ontwerpen. Daarnaast moet hij
toezien op de continuïteit van de vennootschap en de implementatie van de nieuwe
organisatiestructuur.
Volgens de Raad van Commissarissen
speelde Van Terwisga een belangrijke rol bij
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het bepalen van de nieuwe richting voor
Vitens, maar past hij niet in een nieuwe fase
die gericht is op implementatie van de
strategische koers en de organisatie.

Per 1 februari 2012 wordt hij algemeen
directeur van Oasen. Hij volgt Alexander Vos
de Wael op, die sinds 1986 algemeen en
statutair directeur van het waterbedrijf is.

Walter van der Meer

Van der Meer is momenteel nog lid van de
directie bij Vitens. Sinds 1992 is hij in dienst
en vervulde verschillende functies binnen
het grootste drinkwaterbedrijf van
Nederland. Zo was hij directeur Laboratorium, manager Procestechnologie en
directeur Watertechnologie. In juni 2009 trad
Van der Meer toe tot de directie van Vitens.

Walter van der Meer gaat Vitens ook verlaten.

Sinds 2011 is Van der Meer als deeltijdhoogleraar Waterzuiveringstechnologie
verbonden aan de TU Delft. Tot maart van dit
jaar was hij als deeltijdhoogleraar
Membraanprocestechnologie verbonden
aan de Universiteit Twente.
Rik van Terwisga

Walter van der Meer

