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1. Management samenvatting
1.1.

Inleiding

Rapportage
In deze rapportage vindt u een veiligheidsbeeld van de waterkeringen van
waterschap Vallei en Veluwe en een overzicht van de uitgevoerde
werkzaamheden aan de waterkeringen en de organisatie.
Het doel van de rapportage is drieledig:
1 informeren van het bestuur over de actuele veiligheidstoestand;
2 informeren van het bestuur over wijzigingen in beheer, het
beheerinstrumentarium en de organisatie voor waterkeringbeheer;
3 aangeven waar bij aanvang van het hoogwaterseizoen bijzondere
veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.
Deze rapportage wordt jaarlijks op onze webpagina gepubliceerd, zodat de
inwoners en belanghebbenden in het gebied inzicht krijgen in de toestand van
de waterkering en de organisatie van de waterkeringszorg. De rapportage
sturen we ook ter kennisname naar de toezichthouders. Dit zijn de Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT) voor de primaire waterkeringen en de
provincies Gelderland en Utrecht voor de regionale waterkeringen.
Waterkeringen zorgtaak
Waterschap Vallei en Veluwe beheert 142,1 km primaire waterkering (inclusief
de nieuwe waterkeringen van de Ruimte voor de Rivier langs de IJssel), 42 km
regionale waterkering en 58,9 km overige waterkeringen.
Het waterschap is verantwoordelijk voor het op orde brengen en houden van de
waterkeringen. Daarvoor beoordeelt het waterschap of de waterkeringen
voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm, inspecteert en beheert de
waterkeringen om te zorgen dat de onderhoudstoestand voldoende is en
verbetert de waterkeringen waar deze niet voldoen aan de norm. Ook toetst en
controleert ze werkzaamheden van anderen die gevolgen kunnen hebben voor
de waterkerende functie van de dijk. Bij hoogwater heeft het waterschap een
calamiteitenorganisatie om, waar nodig en mogelijk, beheermaatregelen te
nemen of de veiligheidsregio’s te adviseren over de situatie.
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Het toezicht op de uitvoering van deze taken ligt voor de primaire keringen bij
het Rijk (sinds 1 januari 2014 door de Inspectie voor de Leefomgeving en
Transport (ILT)). Het toezicht op de regionale waterkeringen ligt bij de
provincies. Voor de overige waterkeringen is er geen toezichthouder en heeft
het waterschap beheer en onderhoud gewaarborgd in de beleidsnota Overige
Waterkeringen.
1.2. Kern boodschap
Deze rapportage geeft een actueel en integraal veiligheidsbeeld van de toestand
van de waterkeringen van Waterschap Vallei en Veluwe op de peildatum 1
november 2016, bij de start van het hoogwaterseizoen.
Het veiligheidsbeeld van onze waterkeringen is dat deze op orde zijn
met een aantal aandachtspunten. Voor de primaire waterkeringen zijn
dat de nog te verbeteren dijktrajecten uit het Hoog Water Beschermings
Programma, waar extra inspectie nodig is bij verwacht hoogwater. Dit
geldt ook bij recent opgeleverde nieuwe of verbeterde dijken, waar met
name de grasbekleding nog extra nazorg vraagt. Voor regionale
waterkeringen voldoet nog een traject niet aan de gestelde
veiligheidsnorm. Ook voor dit traject hebben wij extra aandacht bij te
verwachten hoogwater. Bij de overige waterkeringen hebben wij
aandacht voor de kade Hoenwaard.
Veiligheidsoordeel
De primaire waterkeringen zijn in 2011 voor het laatst getoetst aan de
wettelijke veiligheidsnorm. Voor afgekeurde dijktrajecten hebben we
verbeteringen geprogrammeerd (Noordelijke Randmeerdijk en IJsseldijk
Apeldoorns Kanaal) en beheermaatregelen opgenomen in de
calamiteitenbestrijdingsplannen.
Enkele dijkvakken langs de IJssel voldoen niet aan de veiligheidsnorm. De
verwachting is dat deze dijkvakken wel voldoen na uitvoering van Ruimte voor
de Rivier (RvdR). De RvdR projecten in de zuidelijke IJsselvallei zijn in 2016
afgerond, in de noordelijke IJsselvallei uiterlijk in 2017. Tot die tijd hebben wij
bij inspecties en (dreigend) hoogwater extra aandacht voor deze dijkvakken.
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Vanaf 2017 beoordelen wij alle primaire waterkeringen aan de nieuwe
veiligheidsnormen. In 2016 hebben we proefgedraaid met de nieuwe
beoordelingsmethodiek die ontwikkeld wordt. In 2022 hebben wij de eerste
veiligheidsbeoordeling afgerond.
De regionale waterkeringen zijn in 2010 voor het eerst getoetst aan de
wettelijke veiligheidsnormen. De volgende toetsing start in 2018 en eindigt in
2022. De toetsing van de overige waterkeringen start ook in 2018.
Dijkverbeteringen in voorbereiding
Op het HWBP staan momenteel 3 projecten uit het beheergebied van Vallei en
Veluwe. Het betreft de dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijk (traject 11-3),
IJsseldijk langs Apeldoorns Kanaal (traject 52-4) en Grebbedijk (traject 45-1).
De verbeteringen zijn alle 3 in de verkenningsfase.
Dijkverbetering in uitvoering
In 2016 zijn de Westdijk langs het Eemmeer, de Eemdijk, de Eemlandsedijk en
de Slaagsedijk versterkt, ook is in november 2016 gestart met het realiseren
van de beweegbare keermuur in de kern Spakenburg.
In het kader van Ruimte voor de Rivier zijn de Cortenoeverse dijk en
Voorsterkleidijk in 2016 opgeleverd. Deze verbeterde of nieuw aangelegde
dijken vragen extra nazorg om de nieuwe grasbekleding voldoende te laten
ontwikkelen.
In 2016 zijn geen regionale en overige waterkeringen verbeterd.
Maatregelen hoogwater
Omdat er in het hoogwaterseizoen een storm of stijgende waterstand kan
optreden hebben de aannemers van de dijkversterkingen langs Randmeer en
Eem en de Hoogwatergeul Veessen Wapenveld voorzorgsmaatregelen genomen
voor plekken met een nieuwe onvoldoende ontwikkelde grasmat.
Met onze onderhoudsaannemers zijn we nieuwe waakvlamovereenkomsten
aangegaan voor maatregelen die uit een hoogwaterinspectie kunnen volgen.
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Zorgplicht beheer waterkeringen
Onder beheer verstaan we de activiteiten die nodig zijn om waterkeringen op
orde te houden. Het landelijk Kader Zorgplicht benoemt 7 activiteiten die de
uitvoering (in het veld) betreffen en 5 die gericht zijn op visie, verantwoording
afleggen en afstemming met de omgeving. Bij deze activiteiten onderscheiden
we de uitvoering en de inrichting.
Uitvoering
Alle primaire waterkeringen zijn in 2016 twee maal geïnspecteerd en de
regionale waterkeringen één maal. De risicovolle schades zijn verholpen en
anders opgenomen in de planning voor herstel. De afsluiters in de kunstwerken
in de primaire waterkeringen zijn getest. Daarnaast is de uitvoering van het
dagelijks onderhoud op orde.
Inrichting
In 2016 zijn veel processen rond het beheer van waterkeringen vastgelegd in
het kwaliteitsmanagementsysteem. Ook zijn de processen op onderdelen
geactualiseerd, zoals de frequentie en periode van inspecties, de registratie van
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waterkeringen bij handhaving en de sluitingsprotocollen van kunstwerken. Voor
het eerst is een audit uitgevoerd op de organisatie van de zorgplicht.
Ambitie
Deze tweede veiligheidsrapportage geeft een evaluatie van de activiteiten
zorgplicht zoals we die in het jaar 2016 hebben verbeterd na de analyse van de
eerste Veiligheidsrapportage in 2015.
Waterschap Vallei en Veluwe professionaliseert de activiteiten zorgplicht
doorlopend en streeft in 2017 naar de volgende verbeteringen: we willen risico
gestuurd werken in het onderhoud en inspecties. De voortgang van onze
werkzaamheden is te volgen in het onderhoudsbeheersysteem en we verbeteren
de rapportage over beheer van de kunstwerken in de dijken.
1.3. Leeswijzer
Afbakening
De rapportage heeft niet tot doel de projectvoortgang van de toetsing, de
verkenningen, projecten en handhavingsprojecten enz. weer te geven. Dat is de
taak van de verschillende processen. Het betreft alleen de analyse en
presentatie van gegevens uit deze processen die in onderlinge samenhang
inzicht geven in veiligheidsrisico’s.
Opbouw rapportage
De veiligheid tegen overstromingen wordt in drie delen gepresenteerd:
A. De toetsing van de waterkeringen (H2) toont welke waterkeringen wel en
niet aan de norm voldoen. Waar de waterkering niet voldoet zijn (tijdelijke)
beheermaatregelen genomen (H3) om de veiligheid voldoende te
waarborgen en is mogelijk een dijkverbetering aan de orde.
B. Waterkeringen die niet voldoen aan de norm, omdat de eisen strenger zijn
geworden, worden via het Hoogwaterbeschermingsprogramma verbeterd. De
voortgang van verkenningen (H4) en de uitvoering van de dijkverbeteringen
(H5) is toegelicht.
C. De organisatie van mensen en processen om de waterkering op orde te
houden moet op orde zijn. De uitvoering van zorgplicht activiteiten wordt
verantwoord (H6) en de inrichting van de activiteiten (H7) is geëvalueerd.
In twee bijlagen staan de uitgewerkte evaluaties:
Bijlage 1: evaluatie per zorgplicht activiteit
Bijlage 2: evaluatie van beleidsontwikkelingen en geplande verbeteringen 2017
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Deel A

2. Toetsing
Deze veiligheidsrapportage schetst een actueel en integraal veiligheidsbeeld van
de waterkeringen van Waterschap Vallei en Veluwe op de peildatum 31-102016. Dit beeld is opgebouwd uit: de resultaten van de toetsing primaire
waterkeringen 2011 en 2013, de toetsing regionale waterkeringen 2010 en de
waterkeringen die inmiddels aangepast zijn door verbeterwerken. De overige
waterkeringen worden pas getoetst vanaf 2016.
In onderstaande legenda is aangegeven in welke fase1 een waterkering valt.

2.1.

Primaire waterkeringen

Tabel 1: Veiligheidsoordeel primaire waterkeringen
Veiligheidsoordeel
Omschrijving

2016

2015

Verbijzondering

Voldoet aan norm

--

Nader onderzoek

--

(1)

75,7 km

53 %

84,6 km

58 %

8%

13,8 km

10 %

0%

0,0 km

0%

4%

12,6 km

9%

9%

2,8 km

2%

3%

9,6 km

7%

16,1 km(6)

11 %

12,2 km

9%

16,8 km

12 %

6,4 km

5%

142,2 km

100%

141,6km

100%

11,9 km

(1)

Nog te toetsen

--

Voldoet niet aan

Programmering HWBP

5,4 km

norm(3)

Verkenning dijkversterking

12,6 km(4)

Planuitwerking

0,0 km(2)
(3)

3,6 km

(5)

dijkversterking
Dijkversterking in
uitvoering
Nieuwe dijk

Dijken nieuw vanuit RvdR

In de beheerfase is een waterkering niet geprogrammeerd voor verbetering of
nader onderzoek. Daarbuiten is het risico verhoogd, omdat de dijk (nog) niet
voldoet aan de norm.
1
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(1) De grasbekleding van de IJsseldijk boven Hattem (11-1) voldoet niet
overal, wat we verbeteren door aangepast beheer (evaluatie in 2017).
(2) Enkele dijkvakken langs de IJssel (52-1 en 52-2) zijn afgekeurd op
stabiliteit en piping, waarbij nog geen rekening is gehouden met lagere
rivierwaterstanden als gevolg van Ruimte voor de Rivier. In de eerste
veiligheidsbeoordeling gaan wij deze trajecten als eerste beoordelen.
(3) De Grebbedijk (45-1) krijgt naar verwachting een veiligheidsoordeel
onvoldoende op basis van het algemeen filter uit het Wettelijk
Beoordelings-Instrumentarium en is geprogrammeerd op het Hwbp.
(4) Uit de veiligheidsanalyse Noordelijke Randmeerdijk (11-2) blijkt een
versterkingsopgave van 12,6km. Dit is aangemeld op het HWBP.
(5) Voor de IJsseldijk langs het Apeldoorns Kanaal (52-4) wordt een
dijkverbeteringsplan voorbereid.
(6) De uitvoering van de versterking Veiligheid Zuidelijke Randmeren(45-2)
betreft de Eemdijk Zuid, Eemlandsedijk en Slaagsedijk. De aannemer
heeft voorschriften opgenomen voor de uitvoering om de veiligheid van
dijken die nog niet klaar zijn te waarborgen.
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Tabel 2: Veiligheidsoordeel kunstwerk in primaire waterkering
Omschrijving

Verbijzondering

2016

2015

Voldoet aan norm

71

Nader onderzoek

0 st

Nog te toetsen
Voldoet niet aan norm

9 st
Planuitwerking renovatie/versterking
Renovatie/versterking in uitvoering

Totaal

(1)

0

(2)

3 st
8 st

69

(3)

91 st

5
1
75st

(1) In de dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem (45-2) zijn 5 duikers
en 4 coupures verwijdert of komen te vervallen. Een kunstwerk is bij
COVO van status verandert naar een overige waterkering.
(2) 8 kunstwerken in de Noordelijke randmeerdijk (11-3) worden als eerste
getoetst in de veiligheidsbeoordeling ter voorbereiding op HWBP
programmering.
(3) Aan de Oude haven en Nieuwe haven te Spakenburg (45-2) worden drie
nieuwe keermiddelen gebouwd, daarnaast zijn coupure Vedder en
coupure veerpont Eemdijk in uitvoering. Bij Veessen Wapenveld zijn 4
nieuwe kunstwerken gerealiseerd.
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2.2.

Regionale waterkeringen

Tabel 3: Veiligheidsoordeel regionale waterkeringen
Veiligheidsoordeel
Omschrijving

2016

2015

Verbijzondering

Voldoet aan norm

--

38,5 km

82%

34 km

87%

Nader onderzoek

--

0 km

18%

0 km

0%

Nog te toetsen

--

0 km

0%

0 km

0%

Voldoet niet aan

Programmeren

0 km

0%

0 km

0%

norm

Verkenning dijkversterking

0 km

0%

0 km

0%

8,5 km(1)

18%

4 km

10 %

0 km

0%

0,5 km

3%

47 km

100%

40 km

100%

(3)

Planuitwerking dijkversterking
Dijkversterking in uitvoering
Totaal

(1) In 2016 is alleen de Maatpolderkade nog in voorbereiding.
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Tabel 4: Veiligheidsoordeel kunstwerk in regionale waterkering
Omschrijving

Verbijzondering

Voldoet aan norm

6 st

Nog te toetsen

Totaal

2015

25 st

Nader onderzoek
Voldoet niet aan norm

2016
(1)

0
0

0 st

0

Planuitwerking renovatie/versterking

0 st

0

Renovatie/versterking in uitvoering

0 st

0

31 st

31 st

(1) In de Slaperdijk voldoen de duikers en heulen wel aan de veiligheidsnorm
maar niet aan de bruikbaarheidseisen. Wel zijn ze in nood afsluitbaar. Eventuele
aanpassing wordt bekeken in samenhang met de verbetering van de Grebbedijk.
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2.3.

Overige waterkeringen

Tabel 5: Veiligheidsoordeel overige waterkeringen
Veiligheidsoordeel

2016

2015

Omschrijving

Verbijzondering

Voldoet aan norm

--

0 km

Nader onderzoek

--

0,5 km

Nog te toetsen

--

Voldoet niet aan

programmeren

norm

Verkenning dijkversterking

0 km

x%

0 km

x%

Planuitwerking dijkversterking

0 km

x%

0 km

x%

Dijkversterking in uitvoering

0 km

x%

11,1 km(3)

x%

58,9 km

100%

58,9 km

100%

Totaal

(1)
(2)

47,3 km

x%

0 km

x%

0%

0 km

0%

0%

47,8 km

x%

x%

x%

(1) De overige waterkeringen zijn in 2014 aangewezen. De hoogte of
instandhoudingsnorm worden in 2017 vastgesteld in de legger. In 2018
volgt de toetsing
(2) In mei 2016 is een deel van kade Hoenwaard afgeschoven. Een
herstelmaatregel wordt voorbereid voor de toegankelijkheid van de kade.
(3) Bij het Ruimte voor de Rivier project Cortenoever en Voorsterklei, is
11,1km waterkering (voorheen primair) toegevoegd aan het areaal.
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3. Hoogwatermaatregelen
Tijdens het hoogwaterseizoen zijn er drie aandachtsgebieden voor het
waterschap: (1) de afgekeurde dijken, (2) de dijken die recente versterkt of
nieuw zijn aangelegd en (3) de dijken met schadeplekken uit de inspectieronde.
1. Voor de afgekeurde dijken uit de toetsing 2011 is in de
calamiteitenbestrijdingsplannen opgenomen dat bij een verwacht hoogwater
een overzicht opgesteld wordt van de te lage en zwakke plekken. De
inspectiefrequentie is hier hoger. Voor dijken waar de hoogwaterverwachting
op storm gebaseerd is liggen deze overzichten met maatregelen al klaar.
2. De recent versterkte dijken zijn meestal nog niet op sterkte, vanwege een
grasmat die nog niet ontwikkeld is, wat circa 3 jaar kost, en omdat de
inklinking van de nieuwe klei nog maar net begonnen is. Op die plaatsen
heeft de aannemer een veiligheidsbeschouwing opgesteld en
voorzorgsmaatregelen getroffen. Het waterschap heeft een overzicht van alle
verzwakte waterkeringen door dijkverbeteringen in een hoogwater actieplan.
3. Schades uit de najaarsinspectie met een hoog risico zijn gerepareerd. Bij een
gemiddeld risico staan schades geregistreerd in het beheerregister, zodat ze
bij hoogwater extra inspectie krijgen, om zo nodig maatregelen te nemen.
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Tabel 6: Maatregelen hoogwaterseizoen primaire waterkeringen
Actuele situatie

Aanvullende maatregelen

Beheer/

Geen

2016
84,2km

2015
59%

123,9km

87%

15,3 km

11%

1,9 km

0,2%

43 km

30%

15,8 km

13%

142,1 km

100%

141,6 km

100%

onderhoudsfase
Beheer/

Bijz. veiligheidsmaatregel

(1)

onderhoudsfase
Dijkversterking in

Hoogwateractieplan

(2) (3)

uitvoering
Totaal2

(1) Bijzondere veiligheidsmaatregel opgenomen:
- Hoogte tekort primaire waterkering centrum Spakenburg (45-2): in
calamiteitenbestrijdingsplan hoogwater Randmeren en Eem
- Stabiliteit IJsseldijk Apeldoornskanaal 5e en 6e pand (52-4): in
calamiteitenbestrijdingsplan hoogwater IJssel en Nederrijn.
- Hoogte tekort en onvoldoende sterkte primaire waterkering Noordelijke
Randmeerdijk (11-3): in calamiteitenbestrijdingsplan hoogwater
Randmeren en Eem

In het totaal zijn de nieuwe dijktrajecten 52-3 en 52A-1 van Ruimte voor de Rivier
project Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld al meegeteld bij het areaal.
2
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(2) Hoogwateractieplan i.v.m. recent uitgevoerd nieuw werk, waardoor de
waterkering nog niet op gewenste sterkte is. Voor deze trajecten geldt een
aangepast inspectieregime:
- 52-1: nieuwe primaire waterkering RvdR Cortenoever (1)
- 52-1: nieuwe primaire waterkering RvdR Voorsterklei (1)
- 45-2: Dijkverbetering Eemdijk Noord en Eemdijk zuid buitenberm(2)
- 45-2: Dijkverbetering Slaagse dijk, Eemlandsedijk, binnenberm(2)
(3) Hoogwateractieplan i.v.m. werk in uitvoering. Voor deze trajecten geldt dat:
- 45-2: de aannemer heeft een goedgekeurd hoogwaterdraaiboek
opgesteld voor werken in de winter. Dit is door directie van het
waterschap geaccordeerd en geldt voor de trajecten:
a. Eemdijk noord, coupure Vedder
b. Eemdijk zuid inrichting tuinen en taludtrappen
c. Slaagse dijk, binnentalud nog niet aangeslagen grasmat
- 52A-1: aansluitingen bruglandhoofden(3) op oude dijk hoogwatergeul
Veessen-Wapenveld.

Tabel 7: Maatregelen hoogwaterseizoen regionale waterkeringen
Actuele situatie

Aanvullende maatregelen

Beheer/ onderhoudsfase

Geen

Beheer/ onderhoudsfase

Bijz. veiligheidsmaatregel(4)

Versterking in uitvoering

Hoogwateractieplan

Totaal

2016

2015

38,5km

82%

35km

87%

8,5km

18%

4 km

10%

0 km

0%

0,5 km

3%

100%

40 km

100%

47 km
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(4) Bijzondere veiligheidsmaatregel is niet specifiek opgenomen in het
calamiteitenbestrijdingsplan: Er is een hoogte tekort voor de Maatpolderkade
tussen Eembrugge en Raboes. Op basis van het risico (beperkte gevolgen
door hooggelegen agrarische bedrijven) zijn geen specifieke maatregelen
beschreven en wordt bij dreigend hoogwater de reguliere maatregelen
conform bestrijdingsplan uitgevoerd.
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Deel B

4. Projecten in voorbereiding verkenningsfase dijkverbetering

-

-

-

-

-

4.1.
IJsseldijk Apeldoorns kanaal
5e en 6e pand zijn in verkenningsfase

4.2.
Grebbedijk
Eerste veiligheidsbeoordeling op basis van het Algemeen Filter van het
Wettelijk Beoordelingsinstrument is naar verwachting in januari 2017
gereed..
De Nadere Veiligheidsanalyse is naar verwachting eerste helft 2017 gereed
en dient als vertrekpunt voor de verkenning.
Vanuit de omgeving zijn een aantal dijkdenkers uitgenodigd om mee te
denken over de toekomstige versterking.
4.3.
Noordelijke Randmeerdijk
Nadere veiligheidsanalyse is afgerond, we staan aan de start van de
analysefase van de verkenning
Het gehele traject (13km) wordt beschouwd, focus op 9km afgekeurd traject
We nemen 300m dijkverbetering van waterschap Drents en Overijsselse
Delta mee in onze verkenningsfase
De 11 kunstwerken worden in de Veiligheidsbeoordeling getoetst.
Eind 2018 is de verkenningsfase afgerond.
4.4.
Kade Maatpolder
Opstellen projectplan waterwet is gestart. Enkele deeltrajecten worden nader
onderzocht om scherper te ontwerpen in verband met eventuele scopeuitbreiding vanwege slappe veenlagen. Uitvoering is gepland voor 2017.
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5. Projecten in uitvoeringsfase
Momenteel zijn er 4 (deel)projecten in uitvoering, die aan de waterveiligheid
raken. Over het algemeen wordt bij deze projecten in de risicoperiode niet direct
aan de dijk gewerkt. Afwijkingen hierop zijn bekend bij de directie van het
waterschap (zie hoofdstuk 4).

-

-

-

-

5.1.
Dijkverbetering Veiligheid Zuidelijke Randmeren
Het traject Eemlandse dijk, Eemdijk Zuid en Slaagse dijk is in uitvoering. Er
worden nog verankeringen aangebracht en na het gesloten seizoen worden
nog grondwerk en fietspaden aangelegd.
In het traject Kern Eemdijk Zuid wordt de inrichting van de tuinen van
particulieren afgerond. Klei is aangebracht en nagenoeg alles is ingezaaid.
Het traject Westdijk en Eemdijk Noord is nog in uitvoering. Diverse
werkzaamheden, waaronder aanleg van coupures, zullen tot in 2017
uitgevoerd worden.
In het traject Kern Spakenburg is de aanleg van een flexibele kering in
uitvoering. Dit wordt in april 2017 afgerond.
De deeltrajecten worden in de loop van 2017 afgerond en opgeleverd. In
2018 zullen er nog afrondende werkzaamheden plaatsvinden.

5.2.
Ruimte voor de Rivier
Cortenoever: Nieuwe primaire waterkering is opgeleverd
overige waterkering bij RWZI is opgeleverd, oude kering is opgeleverd.
Voorster klei: Nieuwe primaire waterkering is opgeleverd
Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld: waterkeringen langs geul zijn gereed,
overdracht is nog niet formeel, de oude kering beschermt tot de overdracht.
Cortenoever: nieuw gemaal in oude (overige) waterkering opgeleverd
Voorsterklei: nieuw gemaal in oude (overige) waterkering opgeleverd
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Deel C
Staat van de waterkering

6. Uitvoeringsactiviteiten beheer waterkering

-

-

-

-

-

6.1.
Beheer
De inspectieresultaten van Muskus- & Beverrattenbeheer hebben geen
locaties opgeleverd met schades die kunnen leiden tot veiligheidsproblemen.
Gerichte monitoring is niet nodig bij hoogwater. Het waterschap neemt deel
in de landelijk gestarte veldproef.
Contracten die in 2014-2015 afliepen zijn vervangen door tijdelijke
gebruiksovereenkomsten. Alle pachtcontracten zijn ingetrokken, op de
Noordelijke Randmeerdijk is nog een contract niet omgezet.
Bij de najaarsinspectie voldeden alle vergunningen aan de voorwaarden voor
werken in het gesloten seizoen.
De grasbekleding is op 1/3e van de primaire waterkeringen beoordeeld op
kwaliteit en sterkte. Voor het gehele areaal is een eenvoudige beoordeling
van de bedekkingsgraad van de grasbekleding uitgevoerd.
Radboud Universiteit en STOWA hebben een beurs aangevraagd voor
onderzoek naar sterke bloemrijke dijken, waarbij het waterschap de dijken
voor onderzoek beschikbaar stelt.
Met de vlinderstichting monitoren we op 5 specifieke locaties de relatie
tussen grasmatsterkte, maaibeheer en macrofauna in het kader van de
GREEN-Deal.

Titel
Pagina

Veiligheidsrapportage Waterkeringen
23 van 40

6.2.

Bedienen kunstwerken

Bediening kunstwerken
Bestaande

Jaarlijkse

50 kunstwerken obv. “Kader Risicogestuurd”

kunstwerken primair

testsluiting

26 kunstwerken conform oude methode

Nieuwe kunstwerken

Oplever

5 duikers Zuidelijke Randmeren en Eem

primair

controle

4 inlaten Veessen3
3 opdrijfbare keringen Spakenburg (in aanleg)
2 coupures Eemdijk (in aanleg)
1 afsluiter oude Eem Amersfoort (in aanleg)

Kunstwerken

Periodieke

regionaal

controle

Nieuwe Kunstwerken

Oplever

2 kunstwerken Cortenoever

overig

controle

1 kunstwerk Voorsterklei

Bestaande

Periodieke

Eens per 6 jaar

kunstwerken overig

controle

-

-

-

Eens per 6 jaar

6.3.
Onderhoud
Maaiwerk op de primaire waterkeringen wordt voor het 2e jaar uitgevoerd
door opdrachtnemers die na het 4e jaar afgerekend worden op het behalen
van een bepaald kwaliteitsniveau. Dit is een experimentele manier, waardoor
minder sturing van gebiedsbeheerders nodig is.
Op de Grebbedijk is geen staande beweiding meer en is omvormbeheer voor
de kwaliteit van de grasbekleding gestart. Ten behoeve van het maaiwerk
zijn nieuwe op en afritten voor de maaimachines aangelegd.
Op de Eemlandse dijk zijn gebruiksovereenkomsten gestopt. Schade door
beweiding nabij gemaal Zeldert is hersteld.
Op de nieuwe dijken van Cortenoever en Voorsterklei is ontwikkelbeheer
gestart voor de grasbekleding
Ook ontwikkelen we de grasbekleding van de versterkte Soesterpolderkades,
Laakaden, Grebbeliniedijk en Zeedijken.

3 Het nieuwe gemaal in de “Oostdijk” van de hoogwatergeul bij Veessen wordt naar
verwachting nog in het hoogwaterseizoen overgenomen. Na het testen kan de oude dijk
die nog voor de geul ligt afgegraven worden.
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6.4.

Inspectie

Aantal Inspectie waarnemingen

2016 voorjaar

2016 najaar

2015

totaal (stuks)

156

117

141

schades bekleding

70

26

33

urgente reparaties

7

2

6

handhavingszaken4

5

6

10

exoten bestrijding

10

2 nieuw, 10 oud

2 nieuwe, 8 oud

instructie aannemer dijkverbetering

0

0

0

opnemen in calamiteitenkaart

0

9

1

Organisatie van inspecties
Voorjaarsinspectie primaire waterkeringen

Alle gebiedsbeheerders

Najaarsinspectie primaire waterkeringen

Gebiedsbeheerders en beleidsadviseurs
beheer en planvorming

Inspectie regionale waterkeringen

Alle gebiedsbeheerders

Evaluatie inspecties

-

Evaluatie inspectieplan

Conform inspectieplan uitgevoerd
Nieuwe App geïntroduceerd
Toename exoten, door afname
bestrijdingsmiddelen
- Dierlijke graverij
Kunstwerken opnemen in inspectie
Planning conform huidige werkwijze

4

Voor de handhavingsactie IJsseldijk op orde zijn 600 inspectiepunten geregistreerd

Veiligheidsrapportage Waterkeringen
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Resultaten voorjaar
Klasse
Aantal waarnemingen
Niet tijdig opgelost

Categorie5
I

II

III

IV

totaal

0

14

84

58

156

4

4

8

80

54

148

6

Wordt tijdig opgelost
Is opgelost

14

Resultaten najaar7

Categorie

Klasse
Aantal waarnemingen

I

II

III

IV

totaal

0

6

24

87

117

6

24

44

74

43

43

Niet tijdig opgelost
Wordt tijdig opgelost
Is opgelost
6.5.

Vergunningverlening

Vergunningen behandeld
Aantal vergunningen
-

Per jaar

-

Per maand

5

2016

2015

110

75

9

6

Categorie betreft een urgentieklasse met als omschrijving:
I: Spoedherstel instabiel (binnen 1 - 2 dagen).
II: Urgent herstel, schade kan verergeren en hoge reparatiekosten (1 – 2 maanden).
III: Herstel vóór gesloten seizoen Bij hoogwater wél gevaar (vóór 1 november).
IV: Prognose, niet direct instabiliteit mogelijk, geen gevaar, herstel programmeren.
6
Rood, risico voor de waterkerende functie, geen adequate maatregelen binnen termijn
Oranje, risico is beheersbaar. Groen, binnen de termijn juiste maatregelen getroffen.
7
Najaarsinspectie is eind oktober uitgevoerd. Meeste constateringen nog in uitvoering.
Binnen 2 maanden opgelost.
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6.6.

Handhaving

In de registratie is in 2015 en 2016 geen onderscheid gemaakt tussen het
toezicht en de handhaving met betrekking tot het watersysteem en de
waterkering. We treffen de voorbereidingen hiervoor in ons registratiesysteem.
Daarbij hanteren we de landelijke handhavingsstrategie die een passende
interventie bij iedere bevinding van het toezicht kent. Dit is een combinatie van
de risico’s van de overtreding voor de waterveiligheid en de typering van de
overtreder (goedwillend tot notoir crimineel). De mate van interventie gaat van
bestuursrecht herstellend naar bestuursrecht bestraffend naar strafrecht. De
gevolgen kant loopt van I = nihil, II=beperkt, III= van belang naar
IV=aanzienlijk dreigend en/of onomkeerbaar.
6.7.

Calamiteitenbeheersing

Activiteiten calamiteiten organisatie
Implementatie Dijkwacht-App
Implementatie Net-centrisch

Opleiden

4 sessies, 100 personen.

Oefenen

2 dagen, 2 dijkposten, 100 personen.

Opleiden

16 sessies, alle personen met rol

Oefenen

100 personen met rol in de

werken
crisisorganisatie.
Calamiteit Hoenwaard

Operationeel

Afschuiven kade, Niet opgeschaald.

Titel
Pagina

Veiligheidsrapportage Waterkeringen
27 van 40

Staat van de organisatie

7. Inrichting activiteiten beheer waterkeringen
In deze jaarlijkse rapportage evalueren we de inrichting en organisatie van de
activiteiten die wij uitvoeren voor de waterveiligheid. Die evaluatie baseren we
op de doelen uit het WBP en de in 2015 voorgenomen verbetermaatregelen voor
de implementatie zorgplicht. Daarnaast evalueren we of we voldoen aan de
“basis-eisen uitvoeringsactiviteiten zorgplicht beheer waterkeringen” die medio
2016 zijn opgesteld door de gezamenlijke waterkeringbeheerders in Nederland.
7.1.

Uitgangspunten

1. Het kader zorgplicht is gedefinieerd door het ministerie van I en M en kent
12 zorgplicht activiteiten die beoordeeld worden.
2. Alle activiteiten zijn procesmatig ingericht én als zodanig uitgevoerd.
3. Op basis van een visie op de waterveiligheidstaak, zijn de strategische
(wettelijke) beleidsdoelstelling uitgewerkt in tactische doelen in beheer- en
uitvoeringsplannen en operationele activiteiten en indicatoren.
4. De specifieke eisen zijn een doorvertaling vanuit het kader zorgplicht.
5. Risico’s voor het aankomende jaar staan aangegeven in de middelste kolom.
6. De beheersmaatregelen die genomen zijn of waarover een besluit gevraagd
wordt zijn inzichtelijk.
7.2.Afstand tot beleidsdoelen

In het waterbeheerprogramma (WBP) 2016-2021 zijn onze ambities en doelen
beschreven. Onze ambitie voor waterveiligheid is om ons beheergebied
te beschermen tegen overstromingen. Daarvoor voeren we onze
zorgtaak voor de waterkeringen planmatig en transparant uit.
In 2021 willen we voldoen aan de in het WBP geformuleerde beleidsdoelstelling.
De voortgang en afstand tot beleidsdoelen evalueren we jaarlijks.
De veiligheidsrapportage 2015 gaf aanleiding tot een aantal verbeteracties, wat
fungeert als nulmeting. Het onderstaande overzicht vergelijkt dit met de 1e
voortgangsmeting (status 30 november 2016).
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Legenda beoordeling
Op orde, alles voldoet aan de verwachtingen. Optimalisatie op basis
van evaluatie en voortschrijdend inzicht.
Niet op orde, er is een afwijking geconstateerd, maar er wordt op
gehandeld (vervolgacties zijn belegd)
Niet op orde, er is een probleem waar niet direct een oplossing voor
is, er wordt actie/besluit gevraagd

Status dec. 2016

Planning

Voorgenomen

Verbetermaatregel

Uitvoering

Inrichting

Zorgplicht activiteit

Nulmeting Kader Zorgplicht Primaire Waterkeringen november 2015

Activiteiten gericht op de operationele uitvoering
Bediening

Opstellen en implementeren

waterkerende

protocol evaluatie proefsluitingen

2017

Nog starten

kunstwerken
Uitvoering

Onderhoudsplannen up to date

Dec.

Gestart, eind 2017

Onderhoud

brengen

2017

gereed

Onderhoudsbeheersysteem

2016

Gestart, medio

implementeren
Methodiek opstellen integrale

2017 gereed
2017

streefbeelden
Vastleggen tactische keuzes risico

gereed
2017

gestuurd onderhoud kunstwerken

Inspecteren

Gestart, in 2017
Gestart, in 2017
gereed

Evaluatie uitgevoerd onderhoud

2016

Gestart

Rapportage beoordeling

Jaar-

Gestart

kunstwerken

lijks

Evaluatie inspectieproces

Nov.

Gereed

2015
Aantoonbaarheid optimaliseren

Dec.

Gestart, medio

door koppeling met OBS

2016

2017 gereed

Volledige PDCA-cyclus

Dec.

Gestart, dec 2017
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aantoonbaar doorlopen

2017

gereed

Vergunning-

Implementatie kwaliteitscriteria

2016

Gestart, eind 2017

verlening

VTH

Toezicht en

Evaluatie handhavingsproces

2016

Gereed

handhaving

Implementatie kwaliteitscriteria

2016

Gestart, eind 2017

gereed

VTH
Beheren dagelijkse

Actualisatieprotocol leggers

gegevens kering

Dec.

Gereed

2016
Dataprotocol beheerregister

Calamiteiten-zorg

gereed

2016

Gestart, eind 2017

2017

gereed

Handboek veld actualiseren en

Nov.

Nog starten

vaststellen

2015

Sluitprotocollen actualiseren en

Dec.

Gestart, medio

vaststellen

2016

2017 gereed

Nov.

Gereed

Activiteiten van generieke aard
Lange termijn en

Opstellen beleidsnota zorgtaak

over de grenzen

Juridische
vastlegging

2015
Opstellen jaarlijkse veiligheids-

Nov.

Gereed

rapportage met evaluatie

2015

Raakvlakken en risico’s

Dec.

Gestart, begin

aangrenzend areaal in beeld

2016

2017 gereed

Procesbeschrijving keurherziening

Dec.

Gereed

2015

Eind november 2016 hebben we de 1e voortgangsmeting uitgevoerd. Zoals
voorzien voldoet het waterschap per 1 januari 2017 nog niet volledig aan haar
beleidsdoel (het transparant en planmatig uitvoeren van de zorgtaak voor de
waterkeringen).
In onderstaande tabel worden de resultaten van de 1e voortgangsmeting met de
belangrijkste risico’s en de wijze waarop we die risico’s beheersen.
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Verbeteractie

maatregel

Beheers-

2017

Risico voor

Constatering

Uitvoering

Inrichting

Activiteit

1e voortgangs-meting Kader Zorgplicht Primaire Waterkeringen (nov 2016)

Activiteiten gericht op de operationele uitvoering
Bediening

Geen

Geen direct

Voor hoogwater-

Bij nulmeting

kunstwerke

herleidbaar

inzicht of

seizoen met losse

was dit

n

systeem

kunstwerken bij

lijsten aantonen

voorzien met

operationeel,

hoogwater

dat alle

geplande

met overzicht

functioneren.

kunstwerken

verbeteractie.

afsluitbaarheid

De veiligheid is

gecontroleerd zijn

Actie loopt

kunstwerken.

niet direct in

en functioneren.

conform

gevaar.

planning.

Laag risico
Werk-

De kwaliteitseis

Uitvoering door

Werk-

instructies,

voor

ervaren

omschrijving

training en

controleproces

vakmannen,

voor

evaluatie van de wordt niet

2 maal per jaar

controle

gehaald. Geen

wordt de controle

ontbreken.

veiligheidsrisico, uitgevoerd.

afsluitingen is
geplande
verbeteractie.

want sluiting
gedaan of niet is
ja/nee. Laag
risico
Uitvoering

Onderhouds-

Geen inzicht of

Onderhouds-

Voortgang

Onderhoud

beheer Systeem

streefbeeld door

toestand wordt 2

implementatie

niet

onderhoudsaann maal per jaar bij

OBS bewaken.

operationeel.

emer behaald is. inspectie gecheckt.

Evalueren van

Directe

Geen registratie

Opdrachtverlening

onderhouds-

aantoonbaar-

afhandeling

schadereparaties is aanbesteding

heid onderhoud

onderhoudsscha

door ervaren

halverwege de

beperkt door

des. De

vakmannen

cyclus van 4

aanbesteding

veiligheid is niet

gedaan, met eigen

jaar.

maaionderhoud.

in gevaar. Laag

papieren

risico

volgsysteem.

Titel
Pagina

Veiligheidsrapportage Waterkeringen
31 van 40

Risicostrategie

Urgente

Onderhoud wordt

Opstellen

voor onderhoud

reparaties met

geprioriteerd op

risicostrategie

ontbreekt

risico krijgen

basis van

onderhoud als

niet de juiste

inschatting ervaren onderdeel

prioriteit.

inspecteur. De

Asset

De veiligheid is

risico’s worden

Management

niet direct in

impliciet ingeschat. plan keringen.

gevaar.
Laag risico
Inspecteren
Vergunningverlening
Toezicht en
handhaving
Beheren

Implementatie

(Vergunning)-

dagelijkse

DAMO keringen,

adviezen worden ontbreken hanteren

gegevens

is vertraagd.

gebaseerd op

kering

onvolledige
gegevens.
De veiligheid is
niet direct in

Als gegevens
we in de advisering
conservatieve
uitgangspunten.
Bij vergunningen
altijd 4 ogen principe
expert.

gevaar.
Laag risico
Dataprotocol

Taakopvatting

De protocollen en

Dataprotocol

beheerregister

gegevens-

werkbeschrijvingen opnemen in

ontbreekt

beheerder

voor beheerregister pva

bepaald

koppelen aan de

Veiligheids-

registraties

gegevens-

beoordeling

protocollen voor de
veiligheidsbeoordeling
Calamiteiten
-zorg
Activiteiten van generieke aard
Lange

Raakvlak

Invloed op

Agenderen bij

Raakvlak

termijn en

inventarisatie is

plannen is ad-

regulier

management

over de

nog niet

hoc en zonder

beheerdersoverleg

opnemen op
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grenzen

uitgevoerd

overzicht.

met

bestuurlijke

Beperkt risico.

RWS/provincies.

agenda

Inspecteurs
nemen 100m
naast dijken
mee. Met naaste
beheerders is
goed contact
Activiteiten ondersteunend aan de operationele uitvoering
Verantwoording over de
resultaten
Juridisch
register
waterstaatswerken

partners
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Bijlage I

Evaluatie uitvoeringsactiviteiten beheer waterkeringen
1. Bediening Kunstwerken
Onderwerp

2016

Procedures

Toelichting
Sluitprotocollen niet actueel en niet vastgesteld. De
procedure waarin verantwoordelijkheid en bevoegdheid
voor bediening staat ontbreekt.

Werkinstructies en

Inspectie planning en terugkoppeling is georganiseerd

protocollen

in Ultimo. De sluitprotocollen en vergunningen met
sluitingsinstructies voor derden worden geactualiseerd,
dit duurt vanwege de hoeveelheid tot en met 2017.

Risico’s en prioritering

De betrouwbaarheid sluiting wordt gebaseerd op de
toetsvoorschriften conform het nieuwe Wettelijk
Beoordelings Instrument. Als sluitingen momenteel
niet functioneren, wordt de melding door de inspecteur
omgezet in een werkorder voor verbetering.

Planning

In Ultimo worden de proefsluitingen gepland voor het
hoogwaterseizoen.

Kennis en opleiding

In het document “dijkbewakingsorganisatie” is
aangegeven wie welke opleiding nodig heeft.

Verantwoording

In de veiligheidsrapportage wordt over de kwantiteit
gerapporteerd. De indicatoren waarop periodiek
verantwoord kan worden bij een audit zijn nog niet
vastgesteld. Een overzicht van kunstwerken die getest
zijn ontbreekt.

Evaluatie en bijstelling

De proefsluitingen worden niet geëvalueerd.

2. Uitvoering onderhoud
Onderwerp
Procedures

2016

Toelichting
Procesbeschrijving Onderhoud is niet meer actueel. De
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn
niet benoemd. Er ontbreekt een indeling in
kunstwerken en grondlichamen.

Werkinstructie en

Veel werkinstructies zijn beschikbaar, maar eenduidige
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protocollen

ontsluiten daarvan moet nog via werkwijzer gebeuren.
De monitoring van de grasbekleding verandert en
wordt meer gericht op de kwaliteit. Hiervoor is
ervaring met sturing van de aannemer nodig, waarna
dit in een werkinstructie opgenomen kan worden.

Risico’s en prioritering

Beheer en onderhoudsplannen zijn actueel, maar een
bovenliggende strategie die gebaseerd is op een
risicoafweging ontbreekt. In een Asset Management
Plan (2017) wordt de risicoafweging voor kunstwerken
uit het Wettelijk Beoordelings Instrument gebruikt als
basis voor de prioritering van het onderhoud.

Planning

De ingrediënten voor een meerjarenplan voor
technisch onderhoud van kunstwerken worden
verkregen uit Ultimo. Dit systeem wordt gevuld en in
overeenstemming gebracht met de procesbeschrijving.
Vervolgens kan de planning opgesteld worden.
Voor het keringen onderhoud is in 2016 een OBS
ontwikkeld, wat in 2017 gevuld wordt en operationeel
wordt. Ook wordt softwarematig een koppeling met
inspectieresultaten tot stand gebracht.

Kennis en opleiding

Beroepsprofielen zijn beschreven en arbo-opleidingen
zijn ingepland. In 2017 volgt de controle op
volledigheid van profpas en de borging van een
bespreekmoment van de profielen in de
functioneringsgesprekken.

Verantwoording

De indicatoren voor onderhoud zijn nog niet
vastgelegd, de evaluatie van onderhoud gebeurt met
de veiligheidsrapportage aan bestuur en management

Evaluatie en bijstelling

Evaluatie van onderhoud waterkerende kunstwerken is
niet aantoonbaar.
Onderhoudsplannen waterkering worden iedere 5 jaar
geëvalueerd. Onderhoudsplan Noord is verlopen en
wordt bijgesteld binnen het OBS. De implementatie
van het OBS kost meer tijd en de dijkverbetering
Zuidelijke Randmeren en Eem wordt meegenomen,
waardoor het onderhoudsplan pas in 2017 wordt
herzien.
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3. Inspecteren
Onderwerp

2016

Procedures

Toelichting
Het inspectieplan is in 2016 bijgewerkt. De
generieke procesbeschrijving en taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden wordt
nog in het proceslandschap (Mavim) opgenomen
en ontsloten via werkwijzer (2017).

Werkinstructie en

Werkinstructies voor controle keermiddelen in

protocollen

kunstwerken bijgewerkt. Werkinstructies zijn niet
allemaal centraal ontsloten.

Risico’s en prioritering

Er is een risico-gebaseerde prioritering van
inspecties en frequenties. Deze is kwalitatief. Met
de landelijke inspectie aanpak (PIW2) wordt nog
een verdiepingsslag gemaakt, om op basis van
overstromingskans te inspecteren.

Planning

Het inspectiebeleid voor kunstwerken is opgesteld.
Implementatie daarvan in Ultimo is gestart.

Kennis en opleiding

In 2016 hebben weer enkele inspecteurs hun
opleiding afgerond. In 2017 zijn er nog 3 niet
gediplomeerd. In de profielbeschrijving bij de
functies moeten de opleidingseisen toegevoegd
worden. De opleiding moet in
functioneringsgesprekken aan bod komen.

Verantwoording

De inspectieresultaten zijn raadpleegbaar in
beheerregister en worden verantwoord in de
veiligheidsrapportage.

Evaluatie en bijstelling

Het bijstellen van het inspectieplan en de
werkprocedures is nog niet geformaliseerd.

4. Vergunningverlening
Onderwerp
Procedures

2016

Toelichting
Procesbeschrijving Vergunningverlening is op orde
en actueel. De taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden zijn benoemd. Bij iedere
vergunning is bekend welke specialisten, beheers
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adviseurs en juridische adviseurs nodig zijn.
Werkinstructie en

Werkinstructies zijn beschikbaar en worden

protocollen

actueel gehouden. Archivering van vergunningen
in verseon en powerbrowser moet nog specifieker
voor waterkeringen.

Risico’s en prioritering

Wekelijks is er een vergunningenoverleg (lean) om
knelpunten in capaciteit te signaleren en werk te
verdelen.

Planning

Er is een dashboard voor onder handen werk,
zodat bij overschrijding extra inhuur mogelijk is.

Kennis en opleiding

De beroepsprofielen zijn niet bij gewerkt met
specifieke opleidingen voor waterkeringen. Deze
worden wel gevolgd.

Verantwoording

In de jaarrapportage wordt over de inrichting en
uitvoering gerapporteerd

Evaluatie en bijstelling

Keur en Beleidsregels worden periodiek geevalueert. Evaluatie van het vergunningverlening
proces is niet opgenomen in de
procesbeschrijvingen

5. Toezicht en handhaving
Onderwerp
Procedures

2016

Toelichting
Procesbeschrijving is actueel. De taken
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn
hierin opgenomen.

Werkinstructie en

Van uitgevoerd toezicht wordt geen melding

protocollen

bijgehouden. In 2017 wordt een nieuwe
toezichtplan Keur opgesteld. Handhavingswerk
moet onderscheiden worden in soort waterkering
en naar urgentie en impactscriterium vast gelegd
gaan worden in powerbrowser.

Risico’s en prioritering

Het jaarplan geeft de prioritering op basis van
risico, budget en middelen.

Planning

Het jaarplan bevat de planning voor handhaving
waterkeringen.

Kennis en opleiding

De beroepsprofielen zijn bijgewerkt met specifieke
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opleidingen voor waterkeringen.
Verantwoording

Indicatoren veiligheidsrapportage en
kwaliteitscriteria zijn nog niet ). Powerbrowser
bevat geen verdeling in primair, regionaal, overig.

Evaluatie en bijstelling

Het jaarplan wordt gebaseerd op een jaarlijkse
evaluatie.

6. Beheer dagelijkse gegevens kering
Onderwerp
Procedures

2016

Toelichting
Het nieuw datamodel DAMO Waterkeringen wordt
landelijk ingevoerd. Implementatie daarvan start
met een inventarisatie van gegevens. De generale
repetitie van de veiligheidsbeoordeling versnelt dit.
De procedures voor databeheer en revisie moeten
nog beschreven worden.

Werkinstructies en

Voor de afkondiging van leggers en meetwerk is

protocollen

een protocol beschikbaar gekomen. Die ontbreken
nog voor: actueel houden beheerregister, data uit
beoordelingen, dijkinspectie registraties en
Onderhouds Beheer Systeem

Risico’s en prioritering

Een beschreven strategie om gegevensbeheer op
orde te krijgen ontbreekt nog. Hierin moeten de
risico’s benoemd worden, de technische inrichting
en benodigde inzet. In de 2e helft van 2016 is de
nadruk gelegd op menskracht voor generale
repetitie en opbouw van leggers. Implementatie
van DAMO en het OBS bepalen deels het tempo en
de inrichtingsstrategie.
Het overleg over de interne processen die data
voor het beheerregister opleveren loopt; dit
betreft overdracht van (revisie) gegevens na
dijkverbetering en inspecties. Daarbij zijn eerst de
inhoudelijke eisen onderzocht en volgen in 2017
de beschrijving en implementatie van processen.

Planning

De verdeling van werkzaamheden gegevensbeheer
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vind plaats middels de scrum methode, zodat
naast geplande acties ingespeeld kan worden op
acute acties. In 2016 is een inhaalslag gedaan op
het technisch gereedmaken van leggers
waterkeringen, zodat deze (basis) in 2017 gereed
en geformaliseerd kan zijn. Na implementatie van
DAMO en in samenhang met vereist gegevens
voor de veiligheidsbeoordeling start de planmatige
opbouw van het beheerregister.
Kennis en opleiding

Sinds september 2016 is er een specialist
gegevensbeheer aangesteld specifiek voor
waterkeringen. In de PVB cyclus is vastgelegd dat
de beroepsprofielen besproken worden met de
medewerkers voor wat betreft benodigde
trainingen/opleidingen.

Verantwoording

De indicatoren waarop periodiek verantwoord kan
worden bij een audit zijn nog niet vastgesteld. Wel
wordt in onderhavige rapportage verantwoord.

Evaluatie en bijstelling

Voor het proces beheren dagelijkse gegevens
waterkeringen is nog geen periodieke evaluatie en
bijstelling. Dit volgt in 2017 als onderdeel van de
procesbeschrijving.

7. Calamiteitenzorg
Onderwerp
Procedures

2016

Toelichting
Opstellen IBP storm Randmeer en hoogwater
Grebbedijk met VRU en VGGM. Afstemming
opschalingscriteria met buurwaterschappen.

Werkinstructie en

Protocollen worden aangepast. Handboeken bij

protocollen

Bunschoten en Hoogwatergeul worden aangepast
wanneer de projecten zijn afgerond.

Risico’s en prioritering

In 2017 wordt er gestart met een pilot met een
wekelijks risicobeeld op bepaalde thema’s. Ook
scenariosessies staan op de planning.

Planning

Informatie, zoals calamiteitenplannen en
procedures zijn nu makkelijker beschikbaar via

Titel
Pagina

Veiligheidsrapportage Waterkeringen
39 van 40

intranet en intranet.
Kennis en opleiding

De capaciteit van specialisten calamiteitenzorg is
uitgebreid naar 2,0 fte

Verantwoording

Ja, in de veiligheidsrapportage en via jaarverslag
in Stuurgroep Calamiteitenzorg en ter kennisname
naar D&H.

Evaluatie en bijstelling

Het gebruik van de Dijkwachtapp is geëvalueerd
en de app wordt aangepast.
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Bijlage II

Evaluatie overig beleid waterkeringen
1. Beleidsuitvoering 2016
De volgende ontwikkelingen speelden in 2016 rond waterkering beheer:
-

POV piping-onderzoek regionale kwelstroom, case Grebbedijk; opgeleverd
Beleid afwegingsmethodiek integraal streefbeeld waterkeringen; gestart
Beleidsverkenning Consequentie Analyse IJsseldijken; opgeleverd
Onderzoek toekomstig gegevensbeheer overstromingsscenario’s; gestart
Proeftoetsing en 10km data op orde 1e veiligheidsbeoordeling; dec 2016
Veiligheidsrapportage conform voorbeeld landelijke rapportage; opgeleverd
Ultimo vullen met kunstwerken primaire waterkering; dec 2016
Procesbeschrijving onderhoud; gestart
Nieuwe norm implementatieplan; gestart

2. Beleidsdoelen 2017
Ambities 2017
Vergunning-

Vergunningen checker op internet

verlening

Handhavingsactie IJsseldijk: achterstallige vergunningen afgeven en
formaliseren niet gelegaliseerde situaties.
Vergunningen voor aanpassingen tuinen Eemdijk

Inspecties

Verbinding inspecties met OBS
Alle inspecteurs cursus “visuele inspectie” gevolgd
Inspectiekaart actualiseren
Opstellen risiconiveaus die inspectievorm bepalen: lopend/ rijdend

Beheer gegevens

Beheerregister waterkeringen operationeel vanuit OBS en DAMO.
Start met vullen van basisgegevens, inspecties, (gras)toetsingen.

Bediening

Programmeren inspectie bediening kunstwerken: Functionele check 2

kunstwerken

maal per jaar, Integriteitscheck 1 maal per 6 jaar
Inspectiebeleid ontwikkelen kunstwerken regionaal en overig
Link Geo-informatie voor visualisatie en rapportage

Handhaving

Nieuw keurprotocol handhaving doorvoeren
Werkzaamheden afstemmen met omgevingsdienst
Handhaving regionale waterkering Baarn
Handhaving primaire waterkering IJsseldijk
Bij uitvoering handhavingsacties altijd her controle en brief
Evaluatie handhavingsacties 2016

Calamiteitenzorg

Protocol inzet hoogwatergeul oefenen
Oefening IBP Grebbedijk en Randmeerdijken

