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Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland 
 
 
Waterveiligheid en -overlast 
 
Deventer, 18 mei 2018 
 
De provincies zijn mede verantwoordelijk voor de bescherming tegen overstromingen en 
wateroverlast vanuit regionale wateren. De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht hoe 
de provincies Gelderland en Overijssel hun taken uitvoeren. Zij concludeert in haar rapport 
‘Boven water’ dat de provincies er in slagen om het beschermingsniveau tegen 
overstromingen en wateroverlast in grote mate te waarborgen, maar dat de provincies hun 
eigen rol steviger kunnen inzetten. 
 
Regionale keringen bieden bescherming tegen binnenwater uit rivieren en kanalen. Het 
overstromen of bezwijken van zo’n kering kan grote schade veroorzaken en soms ook 
slachtoffers. De provincies zijn mede verantwoordelijk voor het beschermen tegen het 
overstromen of bezwijken van regionale keringen. Provincies zijn ook verantwoordelijk voor 
de bescherming tegen wateroverlast uit oppervlaktewater. Hierbij gaat het om 
overstromingen van sloten, kanalen en kleine rivieren door hevige neerslag in combinatie 
met een trage afvoer van regenwater.  
 
Provincies geven invulling aan deze verantwoordelijkheid door het aanwijzen van regionale 
keringen, het stellen van veiligheidsnormen en het houden van toezicht op de 
waterschappen. De provincies zijn niet de enige overheid die verantwoordelijk is voor de 
bescherming tegen overstromingen en wateroverlast. De waterschappen beheren de 
regionale keringen, beoordelen of aan de veiligheidsnormen wordt voldaan en voeren 
maatregelen uit als verbetering nodig is. Gemeenten hebben een zorgplicht voor de 
inzameling en het transport van stedelijk afvalwater en zijn daarmee verantwoordelijk voor 
een deugdelijke riolering. 
 
De Rekenkamer Oost-Nederland concludeert dat de provincies, door de manier waarop ze 
hun taken uitvoeren, erin slagen het beschermingsniveau tegen overstromingen en 
wateroverlast grotendeels te waarborgen. Tegelijkertijd kunnen de provincies hun eigen rol 
steviger inzetten. Zo ontbreken er bij de provincie Gelderland op onderdelen afspraken met 
de waterschappen en is de ambitie uit de Gelderse Omgevingsvisie voor het beschermen 
tegen wateroverlast niet leidend voor de waterschappen. De provincie Overijssel pakt -    
wetende dat het beschermingsniveau op dit moment grotendeels op orde is- haar rol bij de 
herijking van de regionale keringen pas laat op en laat een situatie met niet passende 
normen voor wateroverlast lang bestaan. 
 
De Rekenkamer Oost-Nederland doet een aantal aanbevelingen waarmee provincies hun rol 
duidelijker neerzetten en bovendien alvast in de geest van de nieuwe Omgevingswet gaan 
werken.  
 

Over de Rekenkamer Oost-Nederland 
De Rekenkamer Oost-Nederland is de rekenkamer voor de provincies Gelderland en 
Overijssel. Wij doen onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van het provinciaal beleid. 
De onderzoeksrapporten zijn openbaar en worden behandeld in de vergaderingen van 
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Provinciale Staten. Provinciale Staten besluiten vervolgens wat er met de conclusies en 
aanbevelingen gedaan wordt. 
Op deze wijze draagt de Rekenkamer Oost-Nederland bij aan de kwaliteit van het provinciaal 
bestuur en aan het vergroten van de publieke verantwoording. 
 
Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de 
Rekenkamer Oost-Nederland, de heer Mekel: 06-44657866 of met de secretaris-directeur, 
mevrouw Mathijssen via 0570-665800. Het rapport is te downloaden van onze website 
www.rekenkameroost.nl. Daar treft u ook meer informatie aan over de organisatie en de 
werkwijze van de Rekenkamer Oost-Nederland.  
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