HANDREIKING BEHEERREGISTER
WATERKERINGEN: CONTINU IN CONTROL
STOWA stelt momenteel een Handreiking Beheerregister op. Doel: zorgen dat waterschappen de (proces)informatie rondom het beheer en onderhoud van hun waterkeringen adequaat en uniform vastleggen. Zo kunnen ze laten zien dat ze aantoonbaar op ieder moment in control zijn, zoals de Inspectie voor de Leefomgeving
(ILT) verlangt in het kader van de Zorgplicht waterkeringen.
niet en waarom? Wanneer zijn of worden de maatregelen uitgevoerd? Met welk resultaat? En als er geen maatregelen zijn uitgevoerd, binnen welke termijn vindt er een
nieuwe inspectie plaats om te kijken of er nu wel actie is
vereist?’
Risicogestuurd
De procesinformatie rondom beheer en onderhoud is volgens Van der Meijden van groot belang om aan te tonen
dat je als waterschap op ieder moment je zaken voor
elkaar hebt waar het de veiligheid van je keringen betreft.
Daarmee voldoen waterschappen aan de wettelijk vastgelegde Zorgplicht, waar de Inspectie voor de Leefomgeving
sinds 1 januari 2017 toezicht op houdt. Maar zeker niet
alleen: ‘Goede procesinformatie is ook voor de waterschapsorganisatie zelf heel belangrijk. Op basis daarvan
kun je veel beter onderbouwde keuzes gaan maken in je
beheer en onderhoud. En je kunt hiermee mogelijk de
stap gaan maken van periodiek beheer en onderhoud
naar meer risicogestuurd beheer en onderhoud. Dat is uitWaterschappen moeten de gegevens over hun water-

eindelijk veel doelmatiger.’

keringen vastleggen in leggers en (technische) beheerregisters. In een legger staan de eisen beschreven waar

De Handreiking Beheerregister is een mooi voorbeeld van

een waterkering aan moet voldoen. Het gaat hierbij om

een project om belangrijke sturingsinformatie beter te

richting, vorm, afmeting en constructie, zoals is vastge-

managen, op waterkeringgebied. Directeur Joost Buntsma

legd in het ontwerp. Een beheerregister beschrijft de fei-

van STOWA: ‘Ik kan mij voorstellen dat we ook voor

telijke toestand van een waterkering. De Handreiking

andere werkterreinen van de waterschappen gaan onder-

Beheerregister die nu wordt ontwikkeld, moet waterbe-

zoeken hoe we waterschappen kunnen helpen om deze

heerders vooral helpen bij het beter op orde krijgen van

informatie structureel en adequaat te gaan vastleggen.’

dat register. Projectleider Henri van der Meijden van

De Handreiking komt in het najaar van 2017 beschikbaar.

Waterschap Hollandse Delta: ‘Het gaat vooral om belangrijke procesinformatie rondom het beheer en onderhoud

Voor specifieke vragen over dit onderwerp kunt u con-

van de keringen. Je moet daarbij denken aan de plaats

tact opnemen met Henri van der Meijden van Waterschap

en de wijze waarop inspectieresultaten worden vastge-

Hollandse Delta, 06 515 16164.

legd. Maar ook wat er op basis van deze resultaten verder
gebeurt. Zijn er verbetermaatregelen ingepland, of (nog)
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