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1 Ondergetekenden
Gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten-Spakenburg, De Bilt, De
Ronde Venen, Eemnes, Houten, Ijsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort,
Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht,
Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden,
Woudenberg en Zeist;
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vallei en Veluwe,
Waterschap Amstel Gooi en Vecht en Waterschap Rivierenland;
Provincie Utrecht;
Rijkswaterstaat Midden-Nederland;
Veiligheidsregio Utrecht.

Hierna tezamen genoemd als: Partijen

2 Overwegende dat:
a) Er een Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie is, dat lokaal en/of regionaal moet
leiden tot een langjarige en planmatige aanpak van het beperken van de
gevolgen van overstromingen1, wateroverlast, hittestress en droogte.
b) Partijen met ondertekenen van de intentieverklaring Meerlaagsveiligheid
Utrecht feitelijk uitvoering geven aan bovengenoemd onderdeel van het
Deltaprogramma 2018 met betrekking tot het beperken van de gevolgen
van overstromingen en in de aanpak de samenhang met de andere
thema’s borgen.
c) In het gebied al een aantal samenwerkingsverbanden actief zijn op het
thema Ruimtelijke Adaptatie.
d) Partijen erkennen dat klimaatverandering en de daarmee samenhangende
verhoogde risico’s van overstroming op economische waarden en
volksgezondheid aanleiding is om op een andere wijze naar de
(bebouwde) omgeving (en daarmee de ruimtelijke ordening) te kijken.
e) Het overstromingsrisico in het Regionaal Risicoprofiel van de
Veiligheidsregio Utrecht is opgenomen als een van de prioritaire risico’s
voor haar gebied.
f) Partijen samen willen gaan werken op het concept meerlaagsveiligheid,
waaronder de thema’s overstromingsrobuust inrichten en-bouwen, en
komen tot maatregelen die leiden tot een verbetering van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing;
g) Partijen op het thema meerlaagsveiligheid nog zoekende zijn hoe zij op
een doelmatige en effectieve manier de gevolgen van een overstroming
het hoofd kunnen bieden.
h) Partijen aangeven dat samenwerking met andere partijen in de regio
bijdraagt aan de onder g) genoemde doelmatigheid en effectiviteit.
i) Partijen samenwerken vanuit ieders eigen rol, bevoegdheid en
verantwoordelijkheid en vigerend beleid in beginsel uitgangspunt is;
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Meerlaagsveiligheid
De meerlaagsveiligsbenadering
zoekt veiligheidsoplossingen in
drie lagen:
- Laag 1: maatregelen om
overstromingen te voorkomen
(dijkversterkingen)
- Laag 2: gevolgen van
overstromingen beperken via
bv ruimtelijke inrichting
(waterrobuust ontwikkelen)
- Laag 3: gevolgen van
overstromingen beperken via
crisisbeheersing
Meerlaagsveiligheid Utrecht
richt zich op de lagen 2 en 3.

3 Verbinden zich aan de volgende
intenties:
a) Partijen delen als ambitie voor hun gebied dat in de toekomst bij hoog
water aan de kust, het Eemmeer en in de Nederrijn-Lek, waar
redelijkerwijs mogelijk: slachtoffers, schade en maatschappelijke
ontwrichting, worden voorkómen, veerkracht met betrekking tot
wederopbouw wordt vergroot en evacuatieproblemen ten tijde van de
crisissituatie worden verkleind.
b) Partijen gaan in “Meerlaagsveiligheid Utrecht” samen werken aan een
langjarige en planmatige aanpak van het beperken van de gevolgen van
overstromingen2. Partijen geven daarmee uitvoering aan dat onderdeel
van het Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie.
c) Het aangaan van de samenwerking op meerlaagsveiligheid betekent
onder andere dat Partijen gebruik maken van bestaande kennis (lopende
projecten, programma’s en onderzoeken) en aansluiten bij initiatieven die
reeds lopen op dit terrein3;
d) Partijen nodigen andere partijen uit om deel te nemen aan
”Meerlaagsveiligheid Utrecht’, zowel andere overheden als regionale
corporaties, burgers, NGO’s, diverse soorten bedrijven en lokale industrie.
e) Partijen gaan een langjarige en planmatige aanpak opstellen. In deze
aanpak staat onder andere aangegeven:
o De overwegingen om de aanpak op te stellen;
o De prioriteiten van deze aanpak
o De rol en bijdragen van de betrokken partijen in tijd en eventueel
geld;
o Op welke manier hierbij wordt samengewerkt met de andere
partijen.
o De planning en afspraken rondom communicatie

4 Slotbepalingen
Deze intentieverklaring treedt in werking met ingang van 1 maart 2018 en
geldt voor de periode tot 31 december 2020. Binnen deze periode worden in
een Plan van Aanpak afspraken gemaakt over de toekomst.
Deze intentieverklaring mag openbaar worden gemaakt, waardoor andere
partijen kennis kunnen nemen van de afgesloten intentieverklaring, en zich
kunnen aansluiten bij het programma.
Partijen komen overeen dat de afspraken in deze intentieverklaring niet in
rechte afdwingbaar zijn.
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Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Plan van Aanpak Coalitie ruimtelijke
Adaptatie Regio Utrecht en het Manifest van het Platform Water Vallei en Eem.
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5 Ondertekening

(naam)
(functie & organisatie)

Datum ………………………………………
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