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Beheer en onderhoud
Bart Vonk
(RWS-WVL)

Inhoud
Waterkeringszorg, instrumenten
Verandering omgeving en kader
Consequentie
Visies zorgplicht RWS en waterschappen
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Zorg voor de waterkering
Dagelijks beheer en onderhoud
Periodieke inspecties: waterkering hoog en sterk
genoeg? Wordt er gewerkt conform
vergunningsvoorwaarden?
Wanneer dit niet het geval is, wordt een
onderhoudsmaatregel ingepland of een
handhavingsactie gestart
Maar ook bediening, parate
calamiteitenorganisatie horen tot de dagelijkse
beheer en onderhoudstaken
Daarnaast Beoordeling (12 jaarlijks) waaruit
grootschalige dijkversterkingen kunnen volgen
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Legger
Geeft de vorm en constructie van de
waterkering om aan de norm te voldoen
Geeft de onderhoudsplicht en de
onderhoudsverplichting aan
Geeft de ruimtelijke reserveringen aan

Beheerregister

Geeft de momentane toestand van de
waterkering weer
Kan ook dienen om de vergunningen
herkenbaar op te slaan.
Kan dienst doen in de relatie met het
calamiteitenbestrijdingsplan.
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Keur

of WBR ?

Het instrument voor de waterschappen om
de waterkering te “beschermen”.
Politieverordening van het waterschap.
Nieuwe model Keur?
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Veranderingen omgeving &
kader
Wijzigingen in de Waterwet:
Toetsing en rapportage eenmaal per 12 jaar;
Permanent inzicht in de veiligheid (zorgplicht);
Toezicht op de primaire keringen naar het Rijk;
Waterwet naar verwachting per 1-1-2017 van
kracht, denk aan Nieuwe Normen en Zorgplicht

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Consequentie: meer
aandacht zorgplicht
Zorgplicht is niet nieuw
Nu wel expliciet in de Wet opgenomen
Hiermee ook de inhoudelijke kennis van waterkeringszorg
borgen
Er is een landelijk kader Zorgplicht opgesteld met :
12 activiteiten in het kader van zorgplicht
Producten die behoren bij deze activiteiten
Referenties die behoren bij deze producten
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Wettelijk basis Zorgplicht PWK
Artikel 2.2 van de Waterwet (Wtw) bevat normen voor primaire
waterkeringen
Deze normen bepalen het beschermingsniveau dat een kering
tegen overstromen moet bieden
De keringbeheerder heeft te zorgen dat de kering in een
zodanige toestand verkeert dat deze aan de wettelijke
veiligheidsnorm voldoen en blijven voldoen
Artikel 5.3 Wtw bevat uitdrukkelijke opdracht aan de beheerder de
nodige maatregelen te nemen voor het veilig en doelmatig beheer
van waterstaatswerken
Artikel 4.6 Wtw verplicht de beheerder tot het hebben van een
beheerplan
Artikel 5.1 Wtw verplicht de beheerder tot het hebben van een
legger
Artikel 5.29 Wtw verplicht de beheerder tot het hebben van een
(geoefend) calamiteitenplan
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Toezicht op zorgplicht
Kader heeft het karakter van een
doelvoorschrift.
De beheerder is in beginsel zelf
verantwoordelijk voor de inrichting en de
uitvoering van de activiteiten en dient
daar intern toezicht op te houden.
Zeg wat je doet en doe wat je zegt.
Niet bang en niet blind.
De ILT houdt systeemtoezicht, audits en
reality checks.

Inrichting
kader
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Referenties

Producten

Activiteiten

Inrichting kader

12 hoofdactiviteiten
1. Lange termijn en over grenzen
2. Informatiemanagementsysteem
3. Rapportage over resultaten
4. Inspectie van de primaire waterkeringen
5. Onderhoud van de primaire waterkering
6. Bediening Kunstwerken
7. Vergunningverlening
8. Handhaving
9. Calamiteitenzorg
10. Kennismanagement
11. Juridisch vastleggen gegevens kering
12. Beheren dagelijkse gegevens kering
Activiteit / Routine

Overkoepelend

Karakter1
Uitvoerend

X

2

Visie en ambitie
Lange termijn en over de grenzen
Informatiemanagement

3

Verantwoording over resultaten / Rapportage2

X

4
5

Inspectie

X

Onderhoud

X

6

Bediening kunstwerken

X

7
8

Vergunningverlening
Toezicht en handhaving

X

9

Calamiteitenzorg

10
11

Kennismanagement

12

Beheer dagelijkse gegevens

1

Juridische vastlegging gegevens

Gekoppeld

X
X

X
X
X
X
X
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Stuurgroep Zorgplicht:
Samen aan de slag
Erik Wagener WS DODelta, Eric Jongmans WSR, Wilco
Weremeus Buning HHSK, Jaap van der Veen WS ZZ,
Joost de Ruig HHNK, Ellen Visser RWS
strategische lijnen uitzetten voor de ontwikkeling
van de zorgplicht,
de juiste verbindingen en dwarsverbanden leggen
zicht houden op de stappen die we als sector
zetten.
ruimte voor diversiteit.
iedere beheerder bepaalt zijn eigen aanpak en
tempo om ‘in control’ te zijn.

Samen aan de slag
Platform Waterkeringenbeheer heeft 4
thema’s benoemd
Rapportage en rapporteren
Onderhoud en Inspectie
Informatievoorziening
Procesinrichting
Leden stuurgroep zorgplicht zijn
sponsoren
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Gezamenlijke uitgangspunten
rapportage
Uniformiteit in verantwoording zorgplicht:
uniformiteit in de wijze waarop keringbeheerders
zich verantwoorden over de zorgplicht resultaten
Handreiking als basis, geen format: Handreiking
beschrijft de minimale inhoud van een rapportage
In bullits, zonder standaardtekst: schrijven van de
rapportage blijft eigen verantwoordelijkheid.
Dummy met voorbeelden: Insteek is om elkaar
zoveel mogelijk te helpen
Rapportage is ‘check’ in ontwikkeling zorgplicht:
verantwoording EN monitoring/evaluatie.
Rapportage kan met de buitenwereld worden
gedeeld: interne EN externe doelgroep

Voorbeeld Rapportage
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Deel I: staat van het areaal
Indicatoren die invulling geven aan het doel

Deel II staat van de zorg
Doen we wat we zelf hebben afgesproken?

Minimale
basis
rapportage
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Vervolg rapporteren
uitgewerkte handreiking plus dummy is 10 mei
voorgelegd aan trekkers zorgplicht;
Verwerking opmerkingen overige trekkers in
handreiking;
Vaststelling definitieve handreiking rapportage in
stuurgroep 15 juni;
Bekrachtigen Handreiking via WWK in CWK
augustus/september;
Start collegiaal leertraject;
Vóór 1 oktober 2016 stelt elke keringbeheerder de
eerste proefrapportage op

Pilots
De ILT wil samen met de keringbeheerders ervaring
opdoen met het toezicht op de zorgplicht.
Hiervoor zijn in 2014 en 2015 pilots uitgevoerd.
De focus van ILT ligt op het systeemtoezicht
(procesgericht).
Door de Stuurgroep Zorgplicht met de beheerders
besproken (1e kwartaal van 2016).
Eerste indruk: beheerders (incl. RWS) zijn goed in
plannen en doen, maar dat ze het niet altijd goed
kunnen aantonen (de PDCA-cyclus is niet goed
gesloten). Check en Act zijn ondergeschoven kindjes.
Grote opgave is veelal het gegevensbeheer
In 2016 geen pilots vanuit ILT i.v.m. Beoordeling
Met de Wet in 2017 gaat toezicht door de ILT echt van
start.
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Landelijk beeld

25

Visies zorgplicht
RWS (in de map)
Waterschappen (in de map)
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Zorgplicht: een kans of
een verplichting?
Maatschappij vraagt om transparantie
ILT bewaakt dit nu
Als beheerder hebben we die taak al eeuwen
Gaat erom dat we het aantoonbaar maken

Ambities
Van zorgplicht naar zorgtaak
Over de grenzen, samen verantwoordelijk voor
hoofdwatersysteem
Professionalisering zorgtaak
Convenant met ILT als interne check and
balances
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Gap-analyse
Onbewust Onbekwaam  Bewust
Onbekwaam
Plan en Do √, Check en Act x
Niet aantoonbaar
Kaders niet specifiek genoeg voor
waterkeren (rws)
Gat tussen wat beleid wil en in
praktijk gebeurt
Kennis tussen de oren en niet op
papier
Beoordeling Kwaliteitsniveau
toestand kering persoonsafhankelijk
Data niet op orde,
informatiehuishouding moet
verbeterd
Toezicht en handhaving

RWS: Uitvoeringskader Zorgplicht
Vertaal landelijk kader naar werkwijze eigen organisatie,
wanneer is goed, goed genoeg
Vanuit risicomanagement optimalisatie vinden
Enkele (circa 3 per objectcategorie) kernindicatoren 
aantoonbaar voor management
Waar zijn verdiepingen of aanpassingen in huidige
werkwijzen, processen en kaders nodig
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RWS: Topeisen kader Zorgplicht
Acceptabel, realistisch en aantoonbaar
Relevante processen ingericht op waterveiligheidstaak
Benodigde rollen en verantwoordelijkheden zijn belegd
Uitvoering monitoren, documenteren en actie
ondernemen
RWS, WS-en en de inspectie ILT inzicht hierin bieden.
Onderscheidend naar:
Dijken/dammen/duinen
Kunstwerken
Stormvloedkeringen
Kust(fundament)
Kustsuppletie Vlissingen

RWS :Eerste voorstel
Kernindicatoren
Primaire waterkering

PIN

Frequentie

Dijken en dammen

Beschadiging bekleding, erosie dijklichaam,
overgangsconstructies en NWO’s

Maandelijks

Hoogte voldoet

Jaarlijks

Vooroever op zijn plaats

Maandelijks-Jaarlijks

Overloop/golfoverslag

Na elke storm/hoogwater

Herstel schade na storm/hoogwater

Na elke storm

Stormvloedkeringen

Betrouwbaarheid sluiting

Jaarlijks

Proces PIN gericht op
aantoonbaarheid
Waterkerende
kunstwerken

Stabiliteit bodembescherming
PIN
Betrouwbaarheid sluiting

jaarlijks
Frequentie
Jaarlijks
Maandelijks
jaarlijks
T1, T2, T3
T3 (staat van de veiligheid)
Jaarlijks
jaarlijks

Kust

Besproken
in MT’s
Stabiliteit
bodembescherming
Besproken in DT’s
Besproken in Bestuur
Niet-sluiten van afsluitmiddelen
Oefeningen op basis van beschikbare
calamiteitenplannen
Handhaven
basiskustlijn

Duinen

Duinafslag, voldoende restprofiel

Na elke storm/hoogwater

Integrale veiligheidsrapportage

Calamiteitenplannen

Jaarlijks meten
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RWS: Voorbeeld: Welke eis stellen
we ons zelf “Inspectie”
Stappen
Plan

Input (Kaders)

Activiteit (Procesbeschrijving)

Output (Producten)

Leidraad Risico-gestuurd Beheer en

Opstellen inspectieplan:

Inspectieplan per object of

Onderhoud

- Vaststellen specifieke doelen van

objectcategorie

Inspectiekader RWS
IV-strategie (coproductie CIV/WVL,
gereed juli 2015)
Beheersysteem Programma AIR
Handreiking Inspectie Waterkeringen
(PIW, 2012)
PIN (SLA 2017-2020)

inspectie

Ingericht inspectieproces

- Doelen vertalen naar risicogestuurde
inspectiestrategie
- Inspectiestrategie vastleggen in
inspectieplan
- Inrichten inspectieproces
(waarnemen, beoordelen,
vervolgacties bepalen en vastleggen)

Do i.g.v.

Inspectieplan per object of

Vertalen inspectieplan naar contract-

In beheerregister vastgelegd:

uitbesteding

objectcategorie

eisen inspectie-aannemer

-

Alle inspectieresultaten

*

Prestatiecontract-standaard

Contracteren en uitvoeren inspecties

-

Kwaliteitsoordeel waterkering

Inkoopstrategie

Beoordelen en valideren

-

Vervolgacties: definitie en

Systeemgerichte contractbeheersing

inspectieresultaten aannemer

urgentie

Vastleggen inspectieresultaten in

Vervolgacties belegd bij Onderhoud,

beheerregister

Vergunningverlening of Handhaving

Beleggen vervolgacties
Do i.g.v. zelf

Inspectieplan per object of

Uitvoeren inspecties

In beheerregister vastgelegd:

uitvoeren*

objectcategorie

Vastleggen inspectieresultaten in

-

Alle inspectieresultaten

beheerregister

-

Kwaliteitsoordeel waterkering

Beleggen vervolgacties

-

Vervolgacties: definitie en

Opleiden inspecteurs

urgentie
Vervolgacties belegd bij Onderhoud,
Vergunningverlening of Handhaving

Check

Kwaliteitsoordeel van de waterkering

Toetsen of PIN’s gehaald worden en

Half-jaarlijkse rapportage Veiligheid

opnemen in rapportage Veiligheid

Benodigde wijzigingen inspectieplan

Toets of inspectieplan voldoet
Act

Half-jaarlijkse rapportage Veiligheid

Bepalen van de nodige bijstellingen

Advies bijstellen plannen (regio)

Benodigde wijzigingen inspectieplan

plannen/kaders

Advies bijstellen kaders (bestuur)

RWS: Programma
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WSRL: Verdeling proces en
activiteiten
Directieraad

E. Jongmans

•

•

Er zijn op dit moment 12 (+3)
activiteiten en in totaal ca. 41
processen benoemd.
Of er hiervan samengevoegd of
gesplitst kunnen worden is nog punt
van aandacht.

A-BWD

J. Spieksma

Factsheet 1.1. t/m/ 1.3

N. Nijmeijer

Factsheet 9.1. t/m 9.4.

•
•

Er zijn geen nieuwe werkzaamheden
Tot nog toe is alles bij WSRL belegd.
Nog discussie over onderwerpen buiten
de zorgplicht i.v.m. overzicht

B. v. ‘t Hullenaar

Factsheet 10.1 t/m 10.4

A-BOR

A-BEO

W. Wierda

Factsheet 2.1. t/m 2.2.

Factsheet 3.1. t/m 3.4.

E v. Ginkel

Factsheet 8.1. t/m 8.4.

A-VRG

A. v. Aken

D. v. Ree

A-HND

H v. Gellecum

Factsheet 6.1. t/m 6.4.

A-PBU

P. Schakel

Factsheet 7.1. t/m 7.2.

E. Kruger
H. Stok

F. v.d. Berg

Factsheet 11.1. t/m 11.4.

M. v. Willigen
R.Vink

Projectteams

Factsheet 4.1. t/m 4.4.

F. Jochems

D. v. Ree

Factsheet 5.1. t/m 5.5.

G.J. Versluijs

D. v. Ree

WS-en: Samenwerken
Intern de eigen organisatie
Maar ook als we de kennis landelijk weten
te bundelen
Meer met minder vraagt om allianties
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Procesplaat Waterveiligheid

WS-en: wat levert
samenwerken op
Afgestemde ambities en topeisen in relatie tot
het gezamenlijk beheerde
waterkeringensysteem
Leren van elkaars werkwijzen
In allianties werken op bepaalde activiteiten,
bijvoorbeeld inspecties en calamiteitenaanpak
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WS-en: Zorgplicht vs.
zorgtaak
zorgplicht waterkeringen: de beheerder
heeft wettelijke taak om de primaire
keringen aan de veiligheidseisen te laten
voldoen en voor het noodzakelijke
preventieve beheer en onderhoud te
zorgen
Het is de eigen bestuurlijke
verantwoordelijkheid van de
waterschappen hoe ze invulling geven aan
deze zorgtaak.

WS-en: doel visie
Op bestuurlijk niveau aandacht vragen
voor de zorgplicht en kijken waar we als
waterschappen samen op kunnen trekken
als sector transparant zijn over de wijze
waarop we de zorgtaak invullen
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WS-en: Ambitie
actief invulling geven aan de zorgplicht
primaire en regionale waterkeringen
aantoonbaar en continu in control zijn
waar het gaat om het voldoen aan de
eisen voor waterveiligheid en een
adequaat beheer en onderhoud van de
keringen

WS-en: Uitgangspunten en
uitdagingen
Kennis
Transparantie
Continue verbetering
Leren en ontwikkelen
Invulling zorgplicht
Als sector voorkeur voor integrale
benadering van alle taken rondom
waterkeringen (verbeteren, toetsen, beheer
en onderhoud).
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WS-en: Acties
actief aan de slag met de invulling van de
zorgplicht waterkeringen en nadrukkelijk
samen optrekken
gebruikmaken van elkaars kennis en
ervaring en de door koplopers ontwikkelde
en toegepaste producten
samenwerking en collegiale toetsing
verbeteren van de informatievoorziening
zorgen voor transparantie in de
inspanningen voor en bereikte resultaten
met de zorgplicht

www.opleidingen.stowa.nl
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