
Geacht bestuur, 

Sinds 2017 stelt het waterschap elk jaar een waterveiligheidsrapportage op over de toestand van de 
waterkeringen over het voorafgaande jaar daarmee tonen we aan dat we onze dijken kennen: we 
weten hoe deze er bij liggen en hoe we deze moeten beheren onder zowel dagelijkse 
omstandigheden als bij hoogwater. De doelgroep van de rapportage is het algemeen bestuur, 
bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden in ons beheergebied en de provincies. Gezien de 
doelgroep is het een rapportage op hoofdlijnen en beknopt gehouden. Voor intern gebruik is er meer 
gedetailleerde informatie beschikbaar.

Met deze rapportage maken we inzichtelijke hoe we als waterschap in samenhang de waterveiligheid 
op het vereiste niveau houden door het uit voeren van beoordelingen van waterkeringen, het 
versterken van trajecten en het beheren van de waterkeringen. Zo worden voor waterkeringen die als 
onvoldoende beoordeeld zijn tijdelijke maatregelen getroffen om de veiligheid op het vereiste niveau te
houden, tot het moment dat de dijken zijn versterkt  en aan de nieuwe normen voldoen.

De rapportage bestaat uit drie delen: 
A. Actueel beeld van de beoordeling van de primaire waterkering. 
B. Stand van zaken voorbereiding en planning HWBP-projecten. 
C. Rapportage over de activiteiten in kader van de Zorgplicht voor zowel de primaire als 

regionale keringen.

Op het kaartbeeld in de rapportage is het geografische resultaat van de onderdelen A, B en C 
weergegeven. 
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