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De generale is begonnen
Op maandag 5 september was de aftrap voor de Generale Repetitie. Het WBI-team gaat

samen met alle waterkeringbeheerders en vijftien advies- en ingenieursbureau oefenen

met het nieuwe WBI-instrumentarium. Van elkaar leren en ervaringen en kennis

uitwisselen staan daarbij centraal.

Volgens Hoite Detmar, projectleider van de Generale Repetitie bij Rijkswaterstaat, begint voor alle
betrokkenen een intensieve periode: “Voor de komende drie maanden zijn er vijf centrale en zes
regionale informatieve bijeenkomsten gepland. Verder komen er allerlei werksessies van de kennis-
en kunde platforms waar beheerders, al dan niet samen met een advies- of ingenieursbureau, aan
de slag gaan met het nieuwe instrumentarium. Tijdens de bijeenkomsten kijkt de inspectie
Leefomgeving en Transport mee om te leren hoe zij haar rol in het beoordelingsproces straks het
beste kan vervullen.”

Opleidingen

“Het idee van de ‘generale’ is dat de beheerders gaan oefenen met alle stappen van het
beoordelingsproces en de faalmechanismen die voor hen relevant zijn. Om te zorgen dat ze zich
hierop goed kunnen voorbereiden, hebben we samen met Stowa een reeks opleidingen ontwikkeld
http://opleidingen.stowa.nl/. Die kunnen ze de komende tijd of volgend jaar volgen. Voor het
oefenen zelf voorzien we elke organisatie van een laptop en alle benodigde software. We raden
iedereen echter aan om de software ook op zijn eigen systeem te installeren. Niet alleen om te
testen of de software goed is te installeren, maar ook om te zien of de software goed op het eigen
systeem werkt en om in te schatten hoeveel inspanning het kost.”

Helpdesk



Detmar vervolgt: “Vanzelfsprekend zullen de beheerders en ingenieursbureaus tijdens het oefenen
knelpunten tegenkomen en vragen hebben over software, het instrumentarium en specifieke
beoordelingsregels. Met vragen en opmerkingen kunnen ze terecht bij onze helpdesk. De
deskundigen van de helpdesk geven zo snel mogelijk en in ieder geval binnen drie dagen antwoord.
Als het antwoord voor alle beheerders en ingenieursbureaus belangrijk is, dan wordt deze op de
lijst van FAQ’s gezet.

Wiki

Naast de helpdesk hebben we een ‘wiki’ gemaakt. Hierop zetten we alle software, documenten,
toelichtingen en andere informatie die nodig is voor de generale repetitie. Verder is er een forum,
waarop deelnemers aan de generale opmerkingen kunnen plaatsen en een discussie kunnen
starten. We hopen dat alle betrokkenen hun ervaringen en kennis willen delen. Op die manier
kunnen we van elkaar leren en een voorbeeldenboek maken met ‘best practices’ en reële
scenario’s.”

Meer informatie

De helpdesk is via e-mail te bereiken: helpdeskGR@deltares.nl. Het adres van de wiki is
http://wbigebruikers.deltares.nl. Belangstellenden kunnen zich voor deze wiki registreren en een
account aanmaken.

Waterveiligheidportaal basis voor besparingen en betere besluiten
De gegevens voor het beoordelen van de veiligheid van primaire waterkeringen, zijn
grotendeels ook nodig voor andere doelen. Daarom ontwikkelt het Informatiehuis Water
(IHW) een ICT-voorziening die een goede gegevensuitwisseling mogelijk maakt: het
Waterveiligheidsportaal.

“Dijken op orde, data op orde. Dat is ons motto”, zegt Jan Strijker van het IHW. “We zijn ervan
overtuigd dat een efficiënte informatievoorziening de doelmatigheid in de waterveiligheidsketen
vergroot en leidt tot betere besluiten. Als je goede afspraken maakt wie welke gegevens verzamelt,
beheert en actueel houdt én zorgt dat deze gegevens voor iedereen in de keten beschikbaar zijn,
kun je veel tijd en geld besparen.”

Reuzehandig

“Neem de gegevens die een beheerder gebruikt voor het beoordelen van de veiligheid van zijn
primaire waterkeringen. Die gegevens heeft hij voor het grootste deel ook nodig voor het maken
van onderhouds- en beheerplannen, de zorgplicht en voor het aanmelden van dijktrajecten voor
het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Daarnaast zijn er diverse andere partijen die deze
gegevens nodig hebben. Het directoraat-generaal Ruimte en Water gebruikt ze bijvoorbeeld voor
beleidsontwikkeling, de Inspectie Leefomgeving en Transport voor het toetsen van de
veiligheidsrapportages en het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor het beoordelen van
subsidieaanvragen en het prioriteren en programmeren van dijkversterkingsprojecten. Het is dus
reuzehandig als niet alleen de beheerder, maar ook deze partijen de gegevens zonder veel moeite
kunnen gebruiken.”



Herleidbaar

Strijker vervolgt: “Dat vereist niet alleen dat de gegevens voor iedereen beschikbaar zijn, maar
ook dat ze goed uitwisselbaar zijn. Verder is het belangrijk dat de gegevens herleidbaar zijn. De
Inspectie Leefomgeving en Transport wil bijvoorbeeld bij het beoordelen van de veiligheidsoordelen
kunnen terughalen met welke schematisaties en gegevens een beheerder zijn berekeningen heeft
gemaakt. Het Waterveiligheidsportaal moet aan al deze randvoorwaarden voldoen. En aangezien
Rijkswaterstaat en Deltares voor het beoordelen van de veiligheid een apart instrumentarium
ontwikkelen, het WBI, moet het Waterveiligheidsportaal ook daarop aansluiten. Al deze eisen
maken het project technisch uitdagend. De grootste uitdaging echter is om alle partijen op één lijn
te krijgen, hen te overtuigen van het belang van onze ketenbenadering en te zorgen dat ze met
elkaar gaan samenwerken. Om dat te realiseren hebben we hen van het begin af aan bij onze
plannen betrokken.”

Scrummethodiek

“Begin juli zijn we samen met Technolution bv gestart met het daadwerkelijke bouwen van het
Waterveiligheidsportaal. In eerste instantie richten we ons vooral op de gegevensstromen die nodig
zijn voor het beoordelingsproces. Later willen we dat uitbreiden naar onderhoud en beheer, de
zorgplicht en bijvoorbeeld de regionale keringen. Bij het bouwen gaan we uit van de zogeheten
scrummethodiek. We werken in teams die steeds een stukje software ontwikkelen, zoals een
rapportagetool. Vervolgens testen wat dat stukje. Als het goed werkt maken we een volgend
onderdeel en testen we beide onderdelen. Zo gaan we door totdat het hele platform gereed is.”

Ketentest

“Het eerste deel van het Waterveiligheidsportaal leveren we voor het einde van dit jaar op. In het
voorjaar van 2017 doen we een ketentest. De ervaringen uit deze test gebruiken we om in de loop
van dat jaar een tweede versie af te ronden. Het kennis- en kundeplatform van de STOWA
schakelen we in om de waterkeringbeheerders op de hoogte te houden en te informeren over alle
mogelijkheden van het Waterveiligheidsportaal.”



Gereed voor de generale repetitie
Begin september heeft het WBI-team een groot pakket software opgeleverd, evenals
geactualiseerde schematiseringshandleidingen. Daarmee is alles op tijd klaar voor de
grote oefenronde, de Generale Repetitie.

“Het was spannend of we het zouden halen, maar door keihard te werken is het gelukt”, vertelt een
tevreden Harry Stefess, coördinator van het WBI-team. “Ringtoets, Hydra-Ring en de ‘stand alones’
voor bekledingen en macrostabiliteit zijn gereed en ook de schematiseringshandleidingen zijn klaar.
Daarmee is alles beschikbaar voor de waterkeringbeheerders en ingenieursbureaus om te oefenen.
Het betekent ook dat we de komende maanden samen kunnen zorgen dat iedereen straks goed is
voorbereid voor de komende beoordelingsronde. Ondertussen werken de software-ontwikkelaars
door om te zorgen dat ‘kunstwerken’ en de volledige belastingfunctie zijn ingebouwd in de versie
van Ringtoets die we op 1 november uitbrengen.”

Stapsgewijze aanpak



Stefess benadrukt dat uitgebreid oefenen met het nieuwe instrumentarium belangrijk is. In de
eerste plaats omdat er in vergelijking met de eerdere toetsronde heel veel verandert. Zo krijgen
beheerders niet alleen te maken met nieuwe normen, nieuwe kennis en integrale software, maar
moeten ze ook gaan werken met overstromingskansen. “Om hen bekend te maken met al deze
veranderingen, hebben we voor de Generale Repetitie bewust gekozen voor een stapsgewijze
opzet”.

Mogelijkheden en beperkingen

“Er is ook een andere reden waarom meedoen aan de ‘generale’ belangrijk is”, vervolgt Stefess.
“Door te oefenen krijgen beheerders en marktpartijen inzicht in de mogelijkheden en beperkingen
van het nieuwe instrumentarium. Ook kunnen ze zich een beeld vormen van de aard van de
werkzaamheden en de hoeveelheid werk die met de nieuwe beoordeling gemoeid is. Informatie die
voor beide partijen belangrijk is. Beheerders hebben deze informatie nodig om zich voor te
bereiden en goede plannen van aanpak op te stellen en advies- en ingenieursbureaus om reële
aanbiedingen te kunnen maken voor het uitvoeren van een beoordeling.”

Positief

Volgens Stefess doen vrijwel alle beheerders mee aan de generale. Dat stemt hem positief:
“Meedoen is niet alleen zinvol om ervaring op te doen met alle stappen van het
beoordelingsproces. Het oefenen leidt ook tot ‘best practises’ en ‘tips & tricks’ die ervoor kunnen
zorgen dat de echte beoordeling straks soepeler verloopt.”


