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Inleiding
We zijn blij en trots dat het is gelukt om per 1 februari 2017 het instrumentarium
beschikbaar te stellen. Inmiddels zijn ook voor nagenoeg alle gebieden de Hydraulische
databases beschikbaar gekomen. Resterende gebieden (Rijn Maas monding) worden
deels 31 maart uitgeleverd, voor een deel worden alleen databases beschikbaar gesteld
via een advies op maat. Voor meer informatie zie verderop in deze nieuwsbrief.

De afgelopen periode is duidelijk geworden welke behoeften en wensen er zijn voor het
instrumentarium. Dit inzicht is verkregen door:

· de opmerkingen van deelnemers aan de Generale Repetitie;
· bijeen gebrachte inzichten van het Kennis en Kunde Platform en marktpartijen;
· aandachtspunten gegeven door ENW.

Het gaat met name om zaken als grotere gebruikersvriendelijkheid, betere afstemming op
werkprocessen en terugdringen van het black box gehalte door bijvoorbeeld ook tussenresultaten
inzichtelijk te maken.
Er is genoeg op te pakken en daar ligt ook direct een dilemma. Niet alles kan en niet alles kan of
moet direct. Ook is verbetering van het instrumentarium maar een van de stappen in het proces
naar een efficiënt en kwalitatief goede beoordeling. Het uitbouwen van kennis en kunde bij de
uitvoering van de beoordeling en de beschikbaarheid van en omgang met data maakt daar
onderdeel van uit. Dit vraagt ook aandacht en energie. Met elkaar hebben we om deze reden een
omgeving ingericht met ingrediënten als opleidingen, factsheets, helpdesk/implementatiedesk en
een Kennis en Kunde Platform (KPP), waarmee een beheerste aanpak en uitbouw van de
beoordelingspraktijk mogelijk is.
De uitdaging voor de komende periode is om met elkaar verstandige en gedragen keuzes te maken
voor die verdere uitbouw. Het is van belang daar een duidelijk proces voor af te spreken.
Voor de verbetering van het instrumentarium hebben we data afgesproken in juni en november
waarop nieuwe releases beschikbaar komen met nieuwe functionaliteiten.
Daarnaast is het mogelijk dat er tussentijds hotfixreleases worden uitgegeven. Dit wordt via de
Helpdesk gecommuniceerd. Zowel vanuit betrouwbaarheid als gebruiksgemak/efficiency wordt
aanbevolen met de nieuwste release te werken.
De gewenste inhoud van de release in juni is geprioriteerd op basis van de resultaten van de
Generale Repetitie en acceptatietesten, waarna er een enquête bij KKP deelnemers en
marktpartijen is uitgezet. De Coördinatiegroep met beheerders heeft dit advies overgenomen. Voor
de november release wordt een soortgelijk keuze- en prioriteringsproces voorgesteld; het ligt in de
bedoeling in mei de enquête te houden. De resultaten kunnen dan voor de zomer met elkaar
worden gedeeld en door de Coördinatiegroep worden beoordeeld.

Ringtoets wordt RisKeer
Op de Landelijke Beoordelingsdag, op 15 december 2016, was de prijsvraag om een
andere naam voor Ringtoets te bedenken, een onderdeel van het plenaire programma.

Anouk te Nijenhuis heeft de top drie van de ingezonden ideeën gepresenteerd aan de aanwezigen.
Aan de hand van een democratische stemming is RisKeer als winnaar uit de bus gekomen.
En dus gaan we vanaf nu de naam RisKeer gebruiken in plaats van Ringtoets. Dat is een
behoorlijke aanpassing, maar net zoals het WTI is veranderd naar het WBI, zal ook deze
naamsverandering vast snel wennen. Het is overigens niet nodig om alle bestaande rapporten en
documenten aan te passen aan de nieuwe naam, maar om de uniformiteit te waarborgen
verzoeken we iedereen in het vervolg de naam RisKeer te gebruiken.



Opleidingen
Het consortium Wateropleidingen, PAOTM en HKV geeft per 15 december jl. invulling aan
het resterend deel van het opleidingsplan nieuwe normering waterveiligheid.

Samen met een zogenaamde ontwikkelcommissie (bestaande uit 1 of meer beheerders) stellen zij
het lesplan op en wordt het cursusmateriaal ontwikkeld. Waar mogelijk worden beheerders
betrokken als docent. De cursusplanning wordt goed afgestemd op de software releases van het
WBI2017 en zoveel mogelijk praktisch ingericht. Ook worden vragen en antwoorden van de
Helpdesk gebruikt om de cursussen vorm te geven. Hebt u vragen of wilt u meer informatie over
de opleidingen? Neem dan contact op met Hanna Langerak via (030) 60 69 424 of
opleidingen@innw.nl, of kijk op de website opleidingen.

Nieuw verschenen factsheets
De factsheets Hydraulische Belastingen zijn vanaf nu beschikbaar op de Helpdesk Water.

Om de beheerder te helpen met het toepassen van het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium om
belastingen af te leiden zijn vier factsheets opgesteld:

· Factsheet Quickstart afleiden Hydraulische belastingen: hierin wordt omschreven welk
instrumentarium waarvoor te gebruiken is, waar achtergrondinformatie te vinden is en
welke gebieden beschikbaar zijn met welke software en welke gebieden alleen belastingen
op basis van expert advies uitgeleverd kunnen worden.

· Factsheet rekentijden RisKeer: het is bekend dat de rekentijden van RisKeer soms
tegenvallen. Er is voor gekozen om de betrouwbaarheid als 1e prioriteit te hebben. Dat
maakt dat op sommige locaties soms een dure rekentechniek met lange rekentijden
noodzakelijk is. Deze factsheet beschrijft op welke plekken dit het geval is en hoe hiermee
kan worden omgegaan.

· Factsheet duiding rekenresultaten: de WBI instrumenten worden door sommigen als black
box ervaren. Dit document beschrijft op welke wijze resultaten toch geduid en verklaard
kunnen worden, zodat de gebruiker vertrouwen krijgt in de resultaten. Ook beschrijft het
document het verschijnsel droogval. Bij deze factsheet hoort ook een GIS/Google Earth file,
waarin voor de beheerder gemakkelijk te zien is op welke locaties dit mogelijk speelt.

· Factsheet golven: in WBI2017 is een aantal uitgangspunten ten aanzien van golven
aangepast ten opzichte van 2011. Dit document beschrijft de nieuwe uitgangspunten.
Onderdeel hiervan is ook een GIS/Google Earth file waarin de gebruiker kan opzoeken
welke objecten in de IJssel-Vecht delta en de benedenrivieren als standzeker zijn
aangenomen in de bepaling van de golven in een uitvoerpunt.

De factsheets zijn ‘levende’ documenten; aanvullingen en opmerkingen van gebruikers worden erg
op prijs gesteld. Het doorgeven van verbeteringen of ervaringen kan via de Helpdesk Water
(www.helpdeskwater.nl). Als naar aanleiding van de vragen die binnenkomen bij de Helpdesk
Water wordt geconcludeerd dat er behoefte is aan factsheets over andere onderwerpen, dan zullen
deze te zijner tijd worden opgesteld en gepubliceerd op de Helpdesk Water.

Uitleveren hydraulische databases
Het aanpassen en verbeteren van het instrumentarium kost tijd. De software en
database die worden opgeleverd, moeten stabiel en betrouwbaar zijn

Dat betekent dat onvolkomenheden uit de Generale Repetitie, zoals overlappende databases in de
overgangsgebieden, met de uitlevering van 31 januari jl. zijn opgelost. Wanneer desondanks
fouten worden geconstateerd, zullen die na melding bij de helpdesk direct worden opgelost.
Inmiddels zijn voor het grootste deel van Nederland de databases met hydraulische belastingen
beschikbaar en opvraagbaar via de Helpdesk Water. Alleen voor het meest complexe gebied, de
benedenrivieren, worden op dit moment nog testsommen gemaakt en zijn de databases alleen op
verzoek en op basis van expert advies beschikbaar via een verzoek bij de Helpdesk Water.
Resterende gebieden (Rijn Maas monding) worden deels 31 maart uitgeleverd, voor een deel
worden alleen databases beschikbaar gesteld via een advies op maat (zie figuur hieronder, dit
betreft de rode gebieden. Bergsche Maas wordt in tegenstelling tot het figuur wél 31 maart
uitgeleverd.



Figuur 1: Rode trajecten betreft trajecten die op 31 maart alleen op verzoek met expert advies

worden uitgeleverd. Bergsche Maas wordt in tegenstelling tot het figuur wél 31 maart uitgeleverd.


