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Onderwerp: Implementatie aanbevelingen Rekenkamer met betrekking tot de rol van de provincie bij 
waterveiligheid en -overlast. 

Toezending aan Provinciale Staten met oogmerk: 
[X] ter informatie 
[ ] anders, en wel: 

De Rekenkamer Oost-Nederland (hierna: Rekenkamer) heeft op 23 mei 2018 het rapport 'Boven water' 
aan u aangeboden (PS/2018/452). Dit rapport bevat de uitkomsten van het onderzoek naar de rol van de 
provincie bij waterveiligheid en -overlast. De Rekenkamer heeft onderzocht hoe de provincies Gelderland 
en Overijssel hun taken uitvoeren bij het borgen van het beschermingsniveau tegen het overstromen of 
bezwijken van regionale keringen. Daarnaast zijn de provincies verantwoordelijk voor de normering van 
wateroverlast uit oppervlaktewater door hevige neerslag. 

Wij hebben per brief gereageerd op de aanbevelingen van de Rekenkamer (PS/2018/492). U heeft 
besloten om drie van de vier aanbevelingen van de Rekenkamer over te nemen (PS/2018/452). Via deze 
brief informeren wij u over de implementatie van de overgenomen aanbevelingen van de Rekenkamer. 

Implementat ie aanbevel ingen Rekenkamer 
Op basis van haar onderzoek heeft de Rekenkamer aanbevelingen gedaan. Hieronder beschrijven wij per 
overgenomen aanbeveling de wijze waarop wij de aanbeveling hebben geïmplementeerd. 

Aanbeveling 1: Bij de herijking van de regionale keringen een expliciete kostenbatenafweging te hanteren 
door het proces van aanwijzen en normeren te combineren. 
Provinciale Staten heeft in september 2018 besloten de landelijke richtlijn te volgen bij de herijking van 
de regionale keringen (PS/2018/559). Deze richtlijn is een methodiek op basis van de economische 
gevolgen van een overstroming bij een dijkdoorbraak. Met dit besluit is invulling gegeven aan de 
aanbeveling. Uw besluit wordt geëffectueerd bij de actualisatie van de Omgevingsverordening later dit 
jaar. 
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Aanbeveling 2: Om bij de herijking van de normen voor wateroverlast actief in te zetten op de 
communicatie met bewoners en gebruikers van een gebied en zo bij te dragen aan het risicobewustzijn. 
In onze reactie op het Rekenkameronderzoek hebben wij aangegeven om de uitkomsten van het 
landelijke Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie te gebruiken bij een herijking van ons 
beleid rond wateroverlast en de bijbehorende normering. In onze beleidsbrief water (PS/2018/1013) 
hebben wij aangeven in 2020/2021 met voorstellen te komen om de omgevingsvisie en verordening op 
dit punt te actualiseren. Daarin zal de communicatie een nadrukkelijke rol krijgen. 

Aanbeveling 3: Om een jaar na vaststelling van dit onderzoek aan PS te rapporteren over de 
implementatie van de aanbevelingen. 
Via deze brief geven wij hier invulling aan. 

De Rekenkamer heeft ten slotte ook de aanbeveling gedaan om in de Omgevingsverordening termijnen 
op te nemen waarbinnen een cycli van aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren plaatsvindt. Deze 
aanbeveling is door uw Staten niet overgenomen, omdat de P&C-cyclus het verantwoordingsinstrument 
richting uw Staten is en niet de verordening. Wanneer ons college op grond van de verordening het 
mandaat gebruikt om nadere afspraken te maken met de waterschappen, zullen wij u via de reguliere 
weg informeren. 
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