Bijlage 2 Evaluatie 2009 van het Waterkeringenbeheerplan, dynamisch deel 2008

Volgnr.

Paragraaf Omschrijving actiepunten Waterkeringenbeheerplan

Voortgang
Tijd

Tijd

Toelichting
Financieel
Investering

Hoofdstuk 1 Evaluatie
1

1

HHSK wil in de planperiode (2015) bereiken dat de primaire
waterkeringen veilig zijn.

2007-2015

Voor de waterkeringen die in het HWBP zijn opgenomen ligt dit op schema en dat is met deze
ambitie ook bedoeld. (Voor de primaire, categorie C-waterkeringen gaat dit niet lukken).

2

1

Opstellen plan van aanpak voor de 3e toetsing (2010)

2007

Gerealiseerd.

3

1

2007

Gerealiseerd.

4

1

De uit de 2e toetsing onvoldoende veilige dijkvakken zijn door
het Rijk opgenomen in het landelijke
Hoogwaterbeschermingsprogramma (excl. Categorie C)
HHSK neemt deel aan de landelijke studie 'Veiligheid Nederland
in kaart' (VNK2) om de overstromingsrisico's in beeld te brengen.

5

1

6

2007-2009

1

HHSK stelt een plan van aanpak op voor de 1e ronde toetsing
regionale waterkeringen (boezemkaden)
HHSK toets 123 km boezemkade op stabiliteit

2008-2009

7

1

HHSK actualiseert de leggers voor de primaire waterkeringen

2008

8
9

1
1

HHSK stelt leggers op voor de regionale waterkeringen
HHSK heeft inzicht in de hoogte van alle waterkeringen

10

1

11

1

Het bestrijdingsplan primaire waterkeringen uitbreiden met
sluitingsprotocollen voor kunstwerken.
HHSK voert het 10-jaren ophoogplan voor de boezemkaden uit

12

1

HHSK verbetert de stabiliteit van alle droogtegevoelige
boezemkaden
Hoofdstuk 2 Beleid en kosten
13
2.1.1
HHSK stelt een integraal WBP 2010-2015 op.
14
2.1.2
HHSK neemt proactief deel aan thema en gebiedsgerichte
planvorming.
15
2.1.2
Het Rijk zorgt voor beleid voor buitendijkse gebieden

16

2.1.2

17

2.1.2

18

2.3.2

19

2.3.2

20

2.3.3

21

2.4.2

22

2.4.2

23
24

2.4.5
2.4.5

25

2.7.1

2007

2007-2009
2007
2007

Loopt.

Geraliseerd.
De eerste (globale) toets is afgerond.
Er is wel een begin gemaakt, maar er is geen actuele legger beschikbaar.

Vrijwel gerealiseerd; moet nog wel worden geactualiseerd.
Gerealiseerd
Gerealiseerd.
Loopt, wel vertraagd.

2004-2007

Gerealiseerd.

2009
2007-2009

Gerealiseerd.
Loopt.

2008

Loopt.

Het Rijk zorgt voor hydraulische randvoorwaarden voor de
categorie C-waterkeringen
Het Rijk zorgt voor een systeemanalyse in het kader van de
gewijzigde faalkans van de Maeslantkering.
HHSK stelt een beheerregister op van de primaire waterkeringen.

2008

Gerealiseerd.

2008

Gerealiseerd.

2009

Het beheerregister is maar beperkt beschikbaar.

HHSK stelt een beheerregister op van de regionale
waterkeringen.
HHSK heeft op 1 januari 2009 de boezemkaden getoetst (hoogte
en stabiliteit).
HHSK gaat de inspecties van de waterkeringen vanaf 2007
digitaal utvoeren.
HHSK zal in 2008 de inspectiestrategie uitwerken in een
inspectieplan.
In 2008 wordt het Zevenhuizens Verlaat gerenoveerd
In 2008 worden de opslagruimte voor schotbalken en de deuren
van de keersluis in Schoonhoven hersteld.
HHSK zal, vooruitlopend op groot onderhoud, kadevakken vrij
maken van illegale obstakels, zoals beplanting.

2009

Het beheerregister is maar beperkt beschikbaar.

2009

De eerste (globale) toets is afgerond.

2007

Er zijn enkele pilots uitgevoerd.

2008

Er is geen inspectieplan opgesteld

2008
2008

Gerealiseerd.
Niet gebeurd; discussie over het monumentale karakter van de opslagruimte. Voor de
sluisdeuren wordt nu een plan van aanpak opgesteld.
Nog onderwerp van discussie.

2008

Toelichting
Tijd
Actiepunt wordt niet binnen de planperiode gerealiseerd.
Actiepunt is vertraagd
Actiepunt loopt volgens planning, c.q. is gerealiseerd.
Overzicht maatregelen Waterkeringenbeheerplan, dynamisch deel 2008
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Bijlage 2 Evaluatie 2009 van het Waterkeringenbeheerplan, dynamisch deel 2008

Volgnr.

Paragraaf Omschrijving actiepunten Waterkeringenbeheerplan

Voortgang
Tijd

Tijd

Toelichting
Financieel
Investering

Actiepunt is niet langer actueel door nieuw beleid, c.q. nieuwe wetgeving
Financieel
Budget is/wordt overschreden
Budget wordt mogelijk overschreden
Budgetbesteding loopt volgens planning
Geen afzonderlijk budget voor beschikbaar

Overzicht maatregelen Waterkeringenbeheerplan, dynamisch deel 2008
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