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Het aftellen is begonnen
Dat stelt programma-manager Harry Stefess. Hoewel het nog bijna elf maanden duurt
voordat het startschot officieel klinkt, is de sector al volop bezig met de voorbereiding op
de komende beoordelingsronde. Het team van Deltares en Rijkswaterstaat spant zich
ondertussen in om de laatste onderdelen van het WBI af te ronden.

“Vorig jaar was een spannend jaar en ook dit jaar zal zonder twijfel spannend zijn”, zegt Stefess.
“We hebben de afgelopen jaren veel gedaan en hebben inmiddels de eerste mijlpaal bereikt met de
oplevering van de voorschriften WBI technisch deel (voorheen Voorschrift Toetsen op Veiligheid
(VTV)). Maar er moet ook nog veel gebeuren en het is kort dag.”
“We moeten bijvoorbeeld nog een flinke slag maken met de hydraulische belastingen. Ook aan de
software wordt druk gewerkt. De structuur staat en het is nu zaak om de verschillende
faalmechanismen in te bouwen in Ringtoets. We hebben een goede, ambitieus realistische planning
en ik verwacht dan ook dat we alles op tijd af krijgen. Tegelijkertijd weet ik ook dat het lastig
wordt om een complex mechanisme als macrostabiliteit op tijd in te bouwen.” Echter door de
gekozen werkwijze om voor een aantal mechanismen stand alone applicaties te ontwikkelen
hebben we zeker gesteld dat een faalmechanisme altijd kan worden beoordeeld.

Systeemtest en generale repetitie

“Parallel aan de afronding testen we onderdelen van het instrumentarium die al gereed zijn. Zo zijn
we de komende maanden ook betrokken bij de zogeheten systeemtest. Hierbij gaan we na of het
instrumentarium procedureel klopt. Later dit jaar willen we samen met de beheerders een generale
repetitie doen – een soort superproeftoetsing – hierbij kunnen de beheerders ervaring opdoen met
het instrumentarium en krijgen wij zicht op mogelijke onhandigheden en 'bugs' in de software. Het
plan is om hiervoor uit te gaan van de data die waterschappen nu als oefening gaan verzamelen
van circa tien kilometer waterkering.”
“Het initiatief om alvast te oefenen met dataverzameling is afkomstig van de regionale kennis- en
kundeplatforms. Veel waterschappen doen aan deze oefening mee. Daar ben ik blij om. Ik ben er
namelijk van overtuigd dat gewoon aan de slag gaan met de nieuwe methodiek en tools, en het
delen van ervaringen en best practices de snelste manier is om straks goed beslagen ten ijs
komen.”
Stefess vervolgt: “Door nu al voor een deel van hun waterkeringen data te verzamelen, ontdekken
beheerders of ze hun gegevens voldoende op orde hebben en hoeveel inspanning de
dataverzameling vergt. Het geeft daarmee ook verder richting aan de organisatie van de toetsing
en de toetsstrategie. En doordat ze gezamenlijk warmdraaien en hun kennis en ervaringen binnen
de platforms uitwisselen, hoeft niet iedereen zelf het wiel uit te vinden.”

WTI wordt WBI
Het nieuwe instrumentarium waar Rijkswaterstaat en Deltares hard aan werken, krijgt
een nieuwe naam. In plaats van wettelijk toetsinstrumentarium (WTI) gaat het wettelijk
beoordelingsinstrumentarium (WBI) heten.

Een van de mensen die zich het afgelopen jaar voor deze naamsverandering hebben ingespannen,
is Hans Waals van Waterschap Hollandse Delta. Samen met Anouk te Nijenhuis van DGRW vervult
hij het voorzitterschap van de Coördinatiegroep: “Voor mij heeft beoordelen echt een andere
betekenis dan toetsen, maar dat geldt vast niet voor iedereen. Die andere betekenis is dan ook niet
de hoofdreden dat ik voor de naamsverandering heb gepleit. Veel belangrijker is dat we met het
nieuwe instrumentarium echt een systeemsprong maken. Met een andere naam kunnen we dat



goed markeren. Als we blijven spreken van 'toetsen' krijgen we straks de vierde toetsronde. Dat
suggereert dat die ronde hetzelfde is als de drie voorgaande, terwijl dat absoluut niet zo is.”
Anouk te Nijenhuis licht toe: “Een van de grote verschillen is dat de uitkomst van het
beoordelingsproces straks niet uit twee opties bestaat, de waterkering voldoet of voldoet niet,
maar dat er meer nuancering komt. Doordat we overgaan naar overstromingskansen krijgt elk
dijktraject als het ware een rapportcijfer, waaraan je kunt zien of, en zo ja hoeveel het traject
afwijkt van de norm. Een ander verschil is het verloop van het proces. Tot nu toe was er een vast
moment waarop alle beheerders een definitief oordeel over hun waterkeringen moesten geven.
Straks wordt het veel meer een continu proces, waarbij de beheerders een periode van twaalf jaar
hebben om hun waterkeringen te beoordelen. Ook het versterken krijgt veel meer een doorlopend
karakter, aangezien een beheerder keringen die niet aan de norm voldoen direct al kan aanmelden
voor het hoogwaterbeschermingsprogramma.”
Waals: “Weer een andere verandering is dat beheerders nu een integraal oordeel over een heel
dijktraject moeten geven op basis van alle relevante faalmechanismen. De regel 'one out is all out'
geldt daarom niet meer. Als een plek op één faalmechanisme slecht scoort, moet de beheerder nog
steeds de andere relevante faalmechanismen onderzoeken. Je hebt namelijk een totaalbeeld nodig
om een waterkering op de meest efficiënte wijze te kunnen verbeteren. Het oordeel wordt dus ook
belangrijk voor de omvang en urgentie van de verbeterprojecten. Kortom, genoeg redenen om met
een andere naam duidelijk te maken dat we dadelijk echt een ander instrumentarium hebben.”

Werkt alles en kan iedereen begin 2017 aan de slag?
Om deze vraag te beantwoorden staan dit jaar diverse activiteiten op de agenda. Met een
systeemtest wordt gecontroleerd of alle stappen van het beoordelingsproces kloppen en
goed op elkaar aansluiten. Ondertussen oefenen de waterschappen met het klaarzetten
van data van tien kilometer waterkering. En over een paar maanden is een generale
repetitie gepland om te zien of beheerders met het instrumentarium uit de voeten
kunnen.

“De systeemtest heeft op dit moment de hoogste prioriteit”, vertelt Alessandra Bizzarri van
Rijkswaterstaat. “Eind maart begint de consultatieronde en daarna wordt het nieuwe
instrumentarium wettelijk vastgesteld. Voor die tijd controleren we met de test of het
beoordelingsproces - dat uit een groot aantal, deels opeenvolgende, stappen bestaat - procedureel
goed in elkaar zit. We gaan dus niet rekenen en testen of alle software functioneert. Waar we wel
naar kijken is of we geen stappen zijn vergeten, of ze in een logische volgorde staan en of ze goed
op elkaar aansluiten. Ook gaan we na of alle stappen uitvoerbaar en de uitkomsten herleidbaar zijn
en of de manier van vastlegging eenduidig is. Verder testen we of alle benodigde tools beschikbaar
zijn en of er alternatieve routes zijn als de standaardroute niet tot een eindoordeel leidt.”

Simulaties

“Voor de uitvoering van de systeemtest gaan we uit van vier tot vijf simulaties op basis van
concrete voorbeelden. Dat kunnen bijvoorbeeld een duintraject, dijktrajecten met en zonder
kunstwerken of voorland en een traject van een verbindende kering zijn. De concrete invulling van
de simulaties bepalen we samen met een aantal beheerders, die ook bij de uitvoering betrokken
zijn. Als voorbereiding hebben we een stroomschema gemaakt met daarin alle activiteiten van het
nieuwe beoordelingsproces. Dat stroomschema doorlopen we tijdens een simulatie stap voor stap
met alle betrokken actoren, zoals beheerders, de Inspectie Leefomgeving en Transport en het
directoraat-generaal Ruimte en Water. Daarbij kijken we of de activiteiten goed op elkaar
aansluiten en of er geen activiteiten ontbreken. Daarnaast vragen we de betrokkenen aan te geven
wat ze van iedere activiteit vinden: is bijvoorbeeld duidelijk wat er moet gebeuren? En is de
activiteit goed uitvoerbaar of is de uitvoering omslachtig of zelfs uiterst lastig af te ronden? Bij elke
simulatie doorlopen we het hele stroomschema opnieuw, maar we leggen de nadruk steeds op een
ander onderdeel. Denk aan het algemene filter of het toetsen op maat. Met de simulaties hopen we
eventuele knelpunten in beeld te krijgen. Als we daar nog tijd voor hebben, passen we vervolgens
het instrumentarium aan. Lukt dat niet omdat we vlak voor de wettelijke vaststelling zitten, dan
ontwikkelen we hulpmiddelen buiten het instrumentarium om.”



Data verzamelen

Net als de systeemtest is de proef met het verzamelen en klaarzetten van data van tien kilometer
waterkering gericht op een zo probleemloos mogelijke start van de beoordelingsronde. Het idee
voor deze proef is afkomstig van de vier regionale kennis- en kundeplatforms die vorig jaar zijn
gestart. “Door nu te oefenen krijgen beheerders niet alleen inzicht hoe goed ze hun data op orde
hebben, maar ook of er nog extra grondonderzoek nodig is”, legt Petra Goessen van
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uit. “Verder krijgen ze in beeld hoeveel tijd en geld
het verzamelen en klaarzetten kost en hoeveel ICT-capaciteit vereist is voor de opslag en
verwerking van alle digitale gegevens. Bovendien komen ze er achter hoe belangrijk goede
samenwerking tussen hun toetsers en ICT'ers is.”

Leerzaam

“Vrijwel alle waterschappen doen aan de proef mee. Tijdens de bijeenkomsten van de kennis en
kundeplatforms wisselen ze kennis en ervaringen uit en bespreken ze tegen welke knelpunten ze
zijn aangelopen. Dat is erg leerzaam. Ook overleggen ze met elkaar hoe ze op een slimme manier
het grondonderzoek kunnen organiseren dat nodig is voor het toetsen op macrostabiliteit.”
Goessen vervolgt: “De data die we nu verzamelen, gaan we waarschijnlijk in de loop van het jaar
gebruiken voor de generale repetitie. Voor verschillende trajecten gaan we dan samen met de
WBI-experts van Rijkswaterstaat en Deltares na of we met alle onderdelen van het
beoordelingsinstrumentarium uit de voeten kunnen. Daarbij kijken we naar alle faalmechanismen
en toetslagen. Ik verwacht dat daarbij nog allerlei bugs naar boven komen, die vast niet allemaal
voor 1 januari 2017 volledig zullen zijn opgelost. Het eerste jaar van de beoordelingsronde zullen
sommige stappen dan ook wat minder efficiënt verlopen. Voor een aantal kleine waterschappen,
die slechts een geringe lengte aan primaire keringen hoeven te beoordelen, is dat reden om hier
pas in 2018 mee te beginnen.”

Anticiperen

“Ondanks dat sommige onderdelen straks waarschijnlijk nog niet optimaal zullen werken, ben ik
erg tevreden over de manier waarop het nieuwe instrumentarium dit keer tot stand komt. De
vorige keer wisten we lange tijd niet wat we moesten verwachten en hadden we als beheerders het
gevoel dat het instrumentarium op het laatste moment als het ware over de schutting werd
gegooid. Nu worden we voortdurend op de hoogte gehouden. We weten wat er op ons afkomt en
kunnen daarop anticiperen. Verder vind ik het prettig dat we als waterschappen nu veel meer
samen optrekken en gezamenlijk proberen om ons zo goed mogelijk op de nieuwe ronde voor te
bereiden.”

Voorbeeldboek

Ervaringen met de systeemtest en de generale repetitie zullen worden gebruikt voor een
voorbeeldenboek. Hierin komen aansprekende voorbeelden te staan om te laten zien hoe
beheerders de beoordeling van specifieke waterkeringtrajecten het beste kunnen aanpakken.

Planning 2016 in beeld: opleveren, testen en ervaring opdoen
Op 1 januari 2017 start de eerste beoordelingsronde voor primaire waterkeringen.
Voordat het zover is moet er nog van alles gebeuren.

Om alle betrokkenen te informeren wat er de komende elf maanden op de rol staat, zijn de
belangrijkste producten en activiteiten opgenomen in een infographic (zie het document aan de
rechterkant). In de bovenste helft van de illustratie is per kwartaal aangegeven welke tools,
documenten en software verschijnen. Zo kun je zien dat in het eerste kwartaal onder meer
schematiseringshandleidingen uitkomen en een overzicht met eisen waaraan computersystemen



moeten voldoen die voor de beoordeling worden gebruikt. In de onderste helft is weergegeven
welke activiteiten zijn gepland om te zorgen voor een succesvolle start van de beoordelingsronde.
Daarbij gaat het om een systeemtest, het verzamelen en klaarzetten van data van tien kilometer
waterkering en daarop aansluitend een generale repetitie. Ook zal een voorbeeldenboek worden
gemaakt, met inspirerende ideeën voor het beoordelen van de verschillende trajecten.


