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Laat maar zien wat je allemaal doet om
je keringen veilig te houden

Ludolph Wentholt

Vanaf 1 januari 2014 toetst de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van I&M de zogenoemde
zorgplicht voor primaire waterkeringen. Dit moet ertoe leiden dat de uitvoering van de zorgplicht door de waterschappen
transparanter en doelmatiger wordt. De Unie van Waterschappen heeft STOWA gevraagd om de waterschappen te helpen de
zorgplicht nieuwe stijl vorm te geven.

De zorgplicht houdt kortweg in dat waterkeringbeheer-

Z o r g p l i c h t ‘ n i e u w e s t i j l’

ders de wettelijke taak hebben om hun primaire kerin-

De Unie heeft STOWA gevraagd de waterschappen te hel-

gen aan de vastgestelde veiligheidseisen te laten voldoen

pen de zorgplicht nieuwe stijl vorm te geven. Volgens

en met het oog daarop voor het noodzakelijke preventieve

Ludolph Wentholt, projectcoördinator Waterweren bij

beheer en onderhoud zorgen. In 2014 hebben alle betrok-

STOWA, is ongeveer de helft van de waterschappen daar

ken partijen zich in een aantal regionale bijeenkomsten,

nu actief mee bezig. ‘In feite hebben we het over de ver-

georganiseerd door STOWA, de Unie van Waterschappen

antwoordelijkheid die de waterschappen al eeuwen heb-

en de ILT, een beeld kunnen vormen van alle actuele ont-

ben voor veilige waterkeringen. Beheer en onderhoud

wikkelingen bij waterschappen rondom de zorgplicht.

van die keringen zijn daarbij een kerntaak. Het punt is

Daaruit is al één samenwerkingsverband ontstaan van

dat veel waterschappen de zorgplicht nu vaak impliciet

waterschappen die met elkaar aan de slag gaan met een

vormgeven. Met name de verantwoording over de activi-

veranderingstraject voor de zorgplicht. Verbreding van de

teiten krijgt niet altijd evenveel aandacht, zowel intern als

samenwerking met anderen partijen wordt verkend en

extern. Er zijn waterschappen die bang zijn dat de zorg-

waar mogelijk ten uitvoer gebracht.

plicht vooral een papieren tijger wordt. We zijn, denk ik,
al een heel eind als de waterschappen duidelijk beschrijven wat ze doen aan beheer en onderhoud en waarom ze
dat doen. We moeten ook inzien dat een betere verantwoording goed is voor het imago van de waterschappen:
laat maar zien wat je allemaal doet om je keringen veilig
te houden.’
Toe tsingsk ader

Het ministerie van I&M (DGRW) heeft een kader voor
de zorgplicht opgesteld met criteria waaraan de beheerders van primaire waterkeringen moeten voldoen. De
ILT past dit stringenter toe. De lijn die men daarbij volgt
is dat een waterschap de taakinvulling vastlegt in plannen, het bestuur beslist over de invulling van de plannen,
het waterschap de plannen vervolgens uitvoert en daaruit leert via monitoring en bijstelling. Kortom: elk waterschap heeft een helder plan, moet regelmatig inspecties
uitvoeren en noodzakelijke onderhouds- en herstelmaatregelen plegen. Dit jaar volgt een verbeterslag van het zorgplichtkader op basis van leerervaringen uit diverse pilots.
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Tijdens het ochtendprogramma komen vertegenwoordigers van

Z o r g p l ic h t. . . L a at u n i e t g e k m a k e n !

waterschappen, Rijkswaterstaat en de ILT aan het woord over
de uitvoering van de zorgplicht. Na de lunch passeren in deel-

‘Zorgplicht... Laat u niet gek maken!’ Dit is het motto van de

sessies tal van onderwerpen de revu die betrekking hebben op

twaalfde Kennisdag Inspectie Waterkeringen van STOWA. De dag

het thema. Van beheerissues tot praktische inspectietools. Het

is geheel gewijd aan de wijze waarop waterschappen invulling

belooft een inspirerende dag te worden met volop handvat-

geven aan deze verplichting. De dag vindt plaats op 19 maart

ten om de zorgplicht op een goede manier te verankeren in het

2015. Meer informatie vindt u op stowa.nl | Agenda.

waterkeringbeheer.

Vi s i e d o c u m e n t

het zaak om de invulling van deze agenda zowel inhoude-

Om de waterschappen te helpen bij het vormgeven van de

lijk als procesmatig voor te bereiden en vervolgens in de

zorgplicht heeft STOWA bureau AT Osborne consultants

praktijk te brengen.’

& managers gevraagd een visiedocument op te stellen:
‘Zorgplicht waterkeren bij waterschappen, werken aan

L e r e n va n e l k a a r

anders?’ Kern van van de zorgplicht nieuwe stijl is volgens

Om het leren van elkaar te faciliteren, worden goede

Ludolph Wetholt vooral een scherper bewustzijn voor kos-

voorbeelden en praktische hulpmiddelen gedeeld. Zo

ten, vanwege schaarser wordende middelen. Dat is een

gaat STOWA een digitaal platform inrichten waarmee

collectieve opgave voor alle waterschappen. Maar dat bete-

goede praktijkvoorbeelden kunnen worden uitgewisseld.

kent volgens Ludolph niet automatisch dat er een collec-

Daarnaast is dit jaar veel aandacht voor (inter)bestuur-

tieve aanpak komt. ‘Verregaande uniformering is niet aan

lijke samenwerking. Deze samenwerking wordt gezien als

de orde. Er is wel een gemeenschappelijke ambitie in de

succesfactor voor het toewerken naar een andere invul-

benadering van de zorgplicht. De route nemen we geza-

ling van de zorgplicht. Inmiddels is één concreet samen-

menlijk, maar dat leidt niet per se tot dezelfde aanpak bij

werkingsverband ontstaan om de zorgplicht gezamenlijk

alle waterschappen. De invulling staat vrij.’

vorm te geven. Waterschap Groot Salland, Waterschap
Rivierenland en Hoogheemraadschap Hollands

Wat e r s c h a p s v e r k i e z i n g e n

Noorderkwartier zijn bezig een gezamenlijk programma

Een goede invulling van de zorgplicht is volgens Wentholt

op te stellen. Kern hiervan is dat de waterschappen voort-

nodig tegen de achtergrond van een aantal belangrijke

durend zichtbaar en aantoonbaar willen maken wat de

ontwikkelingen. Zo komen er nieuwe normen voor over-

veiligheid van hun waterkeringen is en wat het hande-

stromingskansen, de vorm en hoogte van dijken moeten

lingsperspectief is. Dit proces wordt door evaluatie voort-

deels worden aangepast, mede op basis van het Nationaal

durend verbeterd. De ambitie is dat deze invulling van de

Waterplan 2016-2021. De schaalvergroting zet door, en

zorgplicht model wordt voor de ILT.

verdere samenwerking tussen waterschappen zal doorzetten. Ten slotte groeit de mondigheid van de burger,

Peer reviews

onder andere door de social media. Dit voorjaar zijn er

Het idee is om de actuele veiligheid steeds helder te pre-

bovendien verkiezingen voor de waterschapsbesturen.

senteren op basis van beheergegevens, en aantoonbaar

Dit zal naar verwachting leiden tot een verjongingsgolf

te maken hoe het veiligheidsoordeel tot stand is geko-

en afscheid van veel bestuurlijke ervaring. De opstellers

men. Daarvoor worden onder meer alle processen in kaart

van het visiedocument roepen de nieuw te vormen water-

gebracht die betrekking hebben op waterveiligheid. Om

schapsbesturen dan ook nadrukkelijk op een eigen agenda

de processen te borgen willen de betrokkenen waterschap-

te vormen voor de zorgplicht waterkeringen. Wentholt:

pen deze laten certificeren volgens een passend kwali-

‘Ieder waterschap bepaalt natuurlijk zowel bestuurlijk als

teitsmanagementsysteem. Door zogeheten ‘peer reviews’

ambtelijk hiervoor een eigen ambitie en draagt zorg voor

- ofwel collegiale toetsing - wordt het proces van conti-

interne besluitvorming. Voor de ambtelijke organisatie is

nue verbetering geborgd. Een van de concrete zaken die
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de drie waterschappen oppakken, is het doorontwikkelen

heeft in het boven- en benedenrivierengebied, Hollands

van SUCCESS, een rekeninstrument dat Groot Salland liet

Noorderkwartier waterkeringen langs de kust en het

ontwikkelen om metingen van belasting van een waterke-

merensysteem en Groot Salland in zowel het rivieren- als

ring te vertalen naar een actueel veiligheidsbeeld. Dit had

het merengebied. Daarmee beslaan ze met elkaar het hele

betrekking op de Mastenbroekpolder, maar kan ook in

spectrum aan typen primaire waterkeringen. Wentholt is

andere situaties worden toegepast.

blij met dit initiatief van de drie partijen. ‘Je mag ze toch
wel de koplopers noemen waar het gaat om de invulling

Het is niet helemaal toevallig dat de genoemde drie water-

van de zorgplicht. Er is bovendien een flinke groep ‘mee-

schappen elkaar hebben gevonden. Ze werken al samen

kijkers’ die actieve belangstelling heeft voor wat de drie

op het gebied van operationeel beheer en calamitei-

aan het uitwerken zijn. Ik denk dat we in 2015 een flinke

tenzorg. Daar komt bij dat Rivierenland waterkeringen

stap zullen zetten.’

Nieuw instrument vertaalt chemische
normoverschrijding naar ecologisch effect
Vorig jaar ging het project ‘Ecologische sleutelfactor Toxiciteit: slimme en betrouwbare wateranalyse’ van start. In het

project ontwikkelen STOWA, Ecofide, RIVM, Deltares en Waternet een instrument waarmee waterbeheerders eenvoudig een
risicoanalyse kunnen uitvoeren van toxische stoffen voor aquatische ecosystemen. Het instrument biedt een alternatief voor
de gangbare (kostbare) monitoring van prioritaire en nieuwe probleemstoffen en combineert bestaande kennis met nieuwe
technieken. Een eerste versie van het instrument wordt voor de zomer opgeleverd.

De sleutelfactor Toxiciteit is één
van de negen door STOWA ont-

water in dit project direct aan elkaar worden gekoppeld,’
aldus onderzoekscoördinator Bas van der Wal.

wikkelde ecologische sleutelfactoren (ESF’s). Deze sleu-

In het project ontwikkelen de projectpartijen een prak-

telfactoren ondersteunen

tisch instrument waarmee waterbeheerders

waterbeheerders bij het begrij-

eenvoudig een risicoanalyse kunnen

pen van watersystemen, het stel-

uitvoeren van toxische stoffen voor

len van reële doelen en het vaststellen van effectieve maatregelen in

aquatische ecosystemen. Er worden
zowel chemische (stoffen) als toxi-

het watersysteembeheer. Het gaat om zaken als externe

cologische (effecten) analyses toe-

en interne nutriëntenbelasting, het lichtklimaat en

gepast. Hiermee worden de met

habitatgeschiktheid. De sleutelfactor Toxiciteit is van

chemische monitoring gevonden

groot belang voor het inschatten van de effecten van

normoverschrijdingen vertaald

stoffen(mengsels) op het watermilieu.

naar verwachte effecten op het aquatisch ecosysteem. Binnen het project is

Gekoppeld

er ook aandacht voor de tegenovergestelde

In alle Nederlandse waterlichamen wordt periodiek de

benadering: verstoring van het ecosysteemfunctioneren,

‘chemische toestand’ bepaald volgens de richtlijnen van

vastgesteld via toxiciteitstesten en/of inventarisaties van

de Kaderrichtlijn Water. Met deze analyses is volgens een

(macrofauna)levensgemeenschapen wordt herleid naar de

grove schatting tussen de 5 en de 10 miljoen euro per

veroorzakende stof of stofgroep.

jaar gemoeid. Het gebeurt vaak dat ten minste één van
de gemeten stoffen de (EU-)norm overschrijdt, waardoor

M e e r w e t e n o v e r e c o l o g i s c h e s l e u t e l fac t o r e n ?

het hele waterlichaam negatief scoort. Maar of deze over-

In 2014 verscheen de verhelderende brochure ‘Ecologische

schrijdingen daadwerkelijk leiden tot ecologische schade,

Sleutelfactoren. Begrip van het watersysteem als basis voor

wordt niet vastgesteld. ‘Het bijzondere van dit project

beslissingen’. U vindt deze brochure op onze website stowa.nl |

is dat de chemische en de biologische toestand van een

Bibliotheek.
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