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Rapportage waterschap Noorderzijlvest 

Stand van zaken realisering veiligheidsnormen regionale 
waterkeringen 

Geachte dames en heren, 

Aanleiding 
U ontvangt deze brief omdat wij u willen informeren over de stand van zaken van de realisering van de 
veiligheidsnormen van de No Regret regionale waterkeringen van het waterschap Noorderzijlvest. In de 
Provinciale Omgevingsverordening provincie Groningen (POV) is bepaald dat de No Regret regionale 
waterkeringen op 1 januari 2019 aan de vastgestelde veiligheidsnormen moeten voldoen. De No Regret  
regionale waterkeringen van het waterschap Noorderzijlvest, zijn de waterkeringen die de maatgevende 
waterstanden op de Eemskanaal-Dollardboezem moeten kunnen keren. Het gaat hierbij voornamelijk om de 
regionale waterkeringen in en om de stad Groningen en de noordelijke kade van het Eemskanaal. 
Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft bij brief van 12 februari 2019 de rapportage 
'Stand van zaken versterkingsopgave No-regret keringen per 1 januari 2019' aan ons aangeboden. Deze 
rapportage doen wij u hierbij ter kennisneming toekomen. 

Eerdere behandeling in PS 
Bij brief van 24 januari 2018, documentnr. 2017-105.625/4/A.212, hebben wij u geïnformeerd over de voortgang 
van de realisering van de veiligheidsnromen van de regionale waterkeringen van de waterschappen 
Noorderzijlvest en Hunze en Aa's en het Wetterskip Fryslän. 

Rol en bevoegdheden PS in deze fase 
In de POV zijn de termijnen opgenomen wanneer de door u aangewezen regionale waterkeringen aan de 
veiligheidsnormen moeten voldoen. Voor de No Regret regionale waterkeringen is de termijn vastgesteld op 
1 januari 2019. 

Vervolg 
Op 1 januari 2020 moeten alle regionale waterkeringen in de provincie Groningen aan de vastgestelde 
veiligheidsnormen voldoen. Hierover wordt u begin 2020 geïnformeerd. 

Extern betrokkenen 
Niet van toepassing. 
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Nadere toelichting 
Uit de enkele jaren geleden uitgevoerde veiligheidstoetsing door het waterschap Noorderzijlvest van de No 
Regret regionale waterkeringen bleek, dat 48 km. van de in totaal 51 km. regionale waterkering niet aan de 
vastgestelde veiligheidsnormen voldeed. 
Het waterschap Noorderzijlvest heeft de afgelopen jaren met voortvarendheid gewerkt aan de 
versterkingsopgave die de resultante was van de uitgevoerde veiligheidstoetsing. 
Inmiddels voldoet 95% van de No Regret regionale waterkeringen aan de vastgestelde veiligheidsnormen. 
Slechts een beperkt aantal trajecten voldoet nog niet aan de veiligheidsnorm. Het merendeel van deze trajecten 
zal in de loop van 2019 alsnog aan de veiligheidsnorm voldoen. 

Afsluitend 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Bedeputeerd)!} Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

locosecretaris. 
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