‘Kennis keringbeheerder krijgt
erkenning in nHWBP’
De kennis van de waterkeringbeheerders en handhavers krijgt binnen het nieuw Hoogwaterbeschermingsplan (nHWBP)
een evenwichtige plek ten opzichte van ‘de rekenregels’. Daarmee wordt, zo stelde Richard Jorissen tijdens de Kennisdag
Inspectie Waterkeringen dit voorjaar, recht gedaan aan hun vakmanschap. Uiteraard brengt deze erkenning ook verantwoordelijkheid met zich mee.
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Op de kritiek op het HWBP-2 zegt Jorissen: ‘Dit programma is vrij ongelukkig gestart. Met te veel haast.
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