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1.

Inleiding

Doel beoordeling
Per 1 januari 2017 is de Waterwet gewijzigd en is de overstromingskans de basis voor de beoordeling
van de veiligheid van de primaire waterkeringen door de waterkeringbeheerders. De beoordeling geeft
inzicht in de toestand van de primaire waterkeringen, in het licht van de normen uit de Waterwet. De
keringen moeten in 2050 aan de normen voldoen, er is zodoende tijd om de keringen die niet voldoen,
te verbeteren.

Ambitie LBO-1

De eerste Landelijke Beoordeling op basis van Overstromingskansen (LBO-1) loopt vanaf 1 januari
2017 tot en met 2022. In 2023 rapporteert de minister van Infrastructuur en Waterstaat het landelijk
beeld aan de Eerste en Tweede Kamer.
De nieuwe systematiek op basis van overstromingskansen is een verbetering, maar ook complex, de tijd
tot 2023 is relatief kort en de kennis bij alle betrokken partijen is in opbouw. Vandaar dat het
Ministerie van I&W, de ILT en de waterkeringbeheerders samen de volgende, passende en realistische,
ambitie hebben afgesproken:

•
•
•
•

Een eerste landelijk veiligheidsbeeld in 2023.
Tijdig verantwoording afleggen aan de Minister.
Een gedetailleerd veiligheidsbeeld geven van normtrajecten met een urgente (D)
veiligheidsopgave.
Leren en ervaring opdoen met nieuwe veiligheidssystematiek.

Doel draaiboek

Het draaiboek is een bestuurlijke procesafspraak tussen de bij de beoordeling betrokken partijen en
beschrijft de rol- en taakverdeling en het procesverloop voor de eerste beoordelingsronde. De tweede
versie van het draaiboek is door de betrokken partijen opgesteld en op 13 december 2017 bestuurlijk
bekrachtigd in de Stuurgroep Water. Deze derde versie is tot stand gekomen na verwerking van de
aanbevelingen uit de Tussenevaluatie LBO-1, die in 2019 is uitgevoerd.

Resultaten Tussenevaluatie LBO-1 2019

Doel van de in 2019 uitgevoerde tussenevaluatie was om na te gaan of aanpassingen aan het proces en
bijstelling van het Draaiboek nodig zijn om de ambitie van de LBO-1 te realiseren. Het algemene beeld
uit de Tussenevaluatie LBO-1 is dat de beoordeling goed op gang is gekomen en de
waterkeringbeheerders werken aan de realisatie van hun ambitie. Er is veel geleerd, er wordt goed
samengewerkt, kennis wordt onderling tussen de waterkeringbeheerders en binnen het Kennis en
Kunde Platform (KKP) gedeeld. De WBI-software is verbeterd en er kan worden geconcludeerd dat het
instrumentarium werkt en toegepast wordt. Aandachts- en verbeterpunten voor het Draaiboek zijn
expliciet benoemd en vooral bedoeld om goed uitvoering te kunnen geven aan de vastgelegde
procesafspraken en de opvolging daarvan te bewaken. Het gaat ten aanzien van het draaiboek om de
volgende aanbevelingen.

Voortgangsbewaking en besluitvormingsproces
• De verantwoordelijkheid voor het agenderen van aandachtspunten over de voortgang van de
beoordeling en het adviseren over de te nemen besluiten op bestuurlijk niveau te leggen bij het
DKI.
• Aanscherpen en het op een lijn brengen van het besluitvormingsproces bij de voorgangsbewaking,
4

•

inclusief de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen.
Het expliciet via de VGR opnemen van de voortgangsbewaking van de nog op te stellen
Masterplanning.

Deze aanbevelingen zijn vooral verwerkt in hoofdstuk 6.

Communicatie
• Doel en samenhang van alle communicatiekanalen vast te leggen in een communicatiestrategie als
bijlage bij het Draaiboek.
• Het uitbrengen van een gecombineerde nieuwsbrief met informatie uit de voorgang van de
beoordeling en de ontwikkeling van het instrumentarium. De frequentie hiervan te koppelen aan
de VGR.
Deze aanbevelingen zijn vooral verwerkt in hoofdstuk 6.

Ondersteuning en kennisuitwisseling
• Het versterken van de centrale rol van het KKP bij kennisuitwisseling en bij ondersteuning van de
waterkeringbeheerders. Essentieel hierbij is een adequate ondersteuning van het KKP door
experts.
Deze aanbeveling is vooral verwerkt in hoofdstuk 3.
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2.

Context LBO1

Waterwet, stelselwijziging
Bij inwerking treden van de wijziging van de Waterwet is de overstap gemaakt naar een systeem dat is
gebaseerd op de overstromingskans. De beoordeling dient te resulteren in een landelijk
veiligheidsbeeld (Landelijk Veiligheids Beeld, LVB). In 2022 zijn alle keringen beoordeeld volgens de
Regeling Veiligheid Primaire Waterkeringen 2017.
Het is de eerste keer dat de beoordeling plaatsvindt op basis van de overstromingskansbenadering, dit
betekent dat er ervaring moet worden opgebouwd en kennisdelen essentieel is. Door te toetsen aan
overstromingskansen in plaats van overschrijdingskansnormen ontstaat een ander veiligheidsbeeld
dan in de eerdere ronden. Er is daarom geen sprake van de 4e ronde toetsing, maar van de Eerste
Beoordeling van de primaire keringen op basis van de overstromingskans.
De landelijke rapportage in 2023 bevat een eerste veiligheidsoordeel van alle normtrajecten.

De belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd in de Waterwet zijn:
• De waterkeringbeheerder houdt de kering in stand (de actieve zorgplicht).
• De frequentie van het rapporteren aan de Kamer over de toestand van de veiligheid van de
primaire waterkeringen verandert van eens per 6 naar eens per 12 jaar.
• De beoordeling van de keringen wordt gebaseerd op de overstromingskans, in plaats van de
overschrijdingskans. In het Bestuursakkoord Water is afgesproken dat eerst het instrumentarium
voor de overstromingskans wordt ontwikkeld voordat de uitvoering start. Voor de beoordeling
door de waterkeringbeheerders in de Eerste beoordeling Primaire Keringen Overstromingskans is
6 jaar beschikbaar.
• De wijziging van de Waterwet van 1 januari 2014 heeft jaarlijks aanmelden van keringen bij het
Hoogwaterbeschermingsprogramma mogelijk gemaakt .
• De ontwikkeling van het beleid om te werken met een overstromingskans heeft een ingrijpende
wijziging van het instrumentarium tot gevolg.

De stelselwijziging is in twee wetswijzigingen vastgelegd:
Wetswijziging 2014
• Mogelijkheid tot continu beoordelen en
aanmelden.
• Beoordelingsperiode is 12 jaar.
• Toezicht berust bij het rijk (ILT namens de
minister).
• Financiering HWBP .

Wetswijziging 2017
• Normering op basis van overstromingskans.
• Normering en beoordeling van trajecten (in
plaats van dijkringen).
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De overstromingskansbenadering is Figuur 1 toegelicht.

Figuur 1 Overstromingskansbenadering

Regeling Primaire Waterkeringen 2017, WBI 2017
De essentie van de beoordeling is dat de beheerder tot een inschatting van de veiligheid van elk
normtraject komt. Voor de beoordeling wordt het Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2017 (WBI
2017) gebruikt, zie Figuur 2. Formeel bestaat het WBI2017 uit de Ministeriële Regeling (MR, incl.
toelichting) en drie bijlagen:
1. Bijlage I Procedure Regeling primaire waterkeringen 2017;
Bijlage I beschrijft de procedure die moet worden doorlopen voor de beoordeling. Ook worden
daarin de rapportageverplichtingen beschreven.
2. Bijlage II Voorschriften bepaling hydraulische belasting primaire waterkeringen Regeling
veiligheid primaire waterkeringen 2017;
3. Bijlage III Sterkte en veiligheid Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017.

Naast het formele instrumentarium (MR) stelt het ministerie, ter ondersteuning van de beoordeling,
diverse applicaties (o.a. RingToets/Riskeer en diverse Basismodules), schematiseringshandleidingen en
Technische Leidraden beschikbaar. Alle bij de beoordeling te gebruiken instrumenten zijn te
raadplegen (documenten) dan wel aan te vragen (applicaties) via de Helpdesk Water1.
In de MR en de bijlagen zijn voorschriften voor het beoordelingsproces en voorschriften beschreven.
Indien de waterkeringbeheerder een in de regeling voorgeschreven methode toepast, dient hij
daarvoor ook de bijbehorende modellen/applicaties te gebruiken (MR Bijlage I Procedure, appendix A).
De hier genoemde applicaties horen dus bij de voorgeschreven gedetailleerde rekenmodellen. De Toets
op Maat is echter vorm- en inhoudsvrij.

Figuur 2 WBI2017
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Nieuwe kennis en inzichten
Als er gedurende de beoordelingsronde nieuwe (zelf of elders ontwikkelde) kennis of informatie
beschikbaar komt over de veiligheid van waterkeringen, dan kan een beheerder deze kennis altijd
toepassen. Er is dan echter niet automatisch sprake van generiek toepasbare, algemeen gevalideerde
nieuwe kennis. De beheerder zal in dat geval zelf moeten aantonen waarom de nieuwe inzichten op zijn
waterkering van toepassing zijn, eventueel met behulp van een advies van het ENW.

Indien nieuwe kennis ten aanzien van de sterkte van of belastingen op primaire waterkeringen
dusdanig ver is ontwikkeld dat deze generiek toepasbaar is en ook de kwaliteit onder
verantwoordelijkheid van DGWB is geborgd, dan zal deze nieuwe kennis onder regie van DGWB in de
technische leidraden 1 en/of applicaties worden verwerkt en –voorzien van advies van het ENWbeschikbaar worden gesteld. In het ENW Reglement 2 is hierover het volgende opgenomen:
“De minister is verantwoordelijk voor een stelsel van Technische leidraden met daarin de meest actuele
kennis over waterveiligheid die nodig is om de overstromings- dan wel faalkans van een waterkering te
bepalen. Het ENW ziet toe op de technisch-inhoudelijke kwaliteit en adviseert DGWB altijd over
wijzigingen in technische leidraden. Het ENW geeft advies, waarna DGWB een besluit neemt over
vaststelling en zorgdraagt voor beschikbaar stellen.”

De ontwikkelde kennis wordt op deze manier verwerkt in het instrumentarium. Vanaf dat moment kan
de beheerder deze kennis als gevalideerd beschouwen. De beheerder zal zelf moeten aantonen dat hij
de nieuwe kennis op de juiste wijze in de beoordeling heeft toegepast. Vooruitlopend op opname in de
Technische Leidraden kan sprake zijn van een tijdelijke factsheet of handreiking die wordt
gepubliceerd op de pagina ‘Documenten WBI’ 3 op www.helpdeskwater.nl.

In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn om de Ministeriële Regeling (MR) te wijzigen. Het gaat dan
bijvoorbeeld om het wijzigen van een eenvoudige of gedetailleerde toetsregel omdat blijkt dat deze niet
conservatief genoeg is en tot ‘onterecht goedkeuren’ leidt. Een voorbeeld uit het verleden is de
tussentijdse aanpassing van de belastingen langs de kust, wat leidde tot de Zwakke Schakels.
In dat geval overleggen DGWB, de ILT en beheerders met elkaar over aard en toepassingsbereik van
deze wijziging. DGWB geeft inzicht in de impact van de wijzigingen.

Tussentijdse actualisatie instrumentarium

Middels verschillende releases is de functionaliteit en toepasbaarheid van diverse
(schematiserings)handreikingen en applicaties verbeterd. Gebruikers delen hun ervaringen, op basis
waarvan aanpassingen/verbeteringen zijn doorgevoerd. De MR en bijlagen (Procesintrumentarium)
zijn onveranderd, het zogenaamde Basisinstrumentarium (Technische Leidraden, Handreikingen,
Applicaties) dat ook bij het ontwerpen en in het beheer- en onderhoud wordt toegepast is echter
voortdurend in ontwikkeling. DGWB is voornemens om nieuwe kennis en op basis daarvan aangepaste
instrumenten, maximaal twee maal per jaar gebundeld vrij te geven zodat beheerders zo min mogelijk
verrast worden door nieuwe inzichten. Zie wederom de helpdesk water 4.

Opnieuw beoordelen binnen LBO1

Een reeds uitgevoerde beoordeling mag tijdens de lopende beoordelingsperiode worden
geactualiseerd, maar dat hoeft niet. Het is aan de beheerder om te bezien of nieuwe inzichten een
eerder bepaald veiligheidsbeeld doen veranderen. Indien de beheerder besluit het oordeel te herzien,
1

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/technische-leidraden
https://www.enwinfo.nl/publish/pages/182851/reglement-enw-2019-07-15-def-dv.pdf
3
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/beoordelen/documenten-wbi
4
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/beoordelen/ontwikkelingen-wbi/
2
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dan dient het traject opnieuw bij de ILT te worden ingediend, zodat de actuele informatie in het
landelijke veiligheidsbeeld terecht komt.

Voorlopig veiligheidsoordeel

De beoordelingsprocedure, zoals opgenomen in Bijlage I van de Ministeriële Regeling, stelt naast eisen
aan een (volledig) veiligheidsoordeel ook eisen aan het ‘voorlopig veiligheidsoordeel’. Het ‘voorlopig
veiligheidsoordeel’ is binnen de Ministeriële Regeling een volwaardig oordeel waarbij het detailniveau
van informatie onvoldoende is om aan te kunnen melden bij HWBP, maar voldoende voor de (overige)
vervolg processen. In de Ministeriële Regeling en bijbehorende factsheet ‘Voorlopig veiligheidsoordeel’
is aangegeven waaraan een voorlopig veiligheidsoordeel moet voldoen. Vervolgens kan deze
beoordeling worden afgerond in de 2e beoordelingsronde en indien nodig worden aangemeld bij het
HWBP. Daarbij geldt wel, dat de beheerder moet aantonen dat het traject niet urgent is (geen categorie
D) en moet aangegeven welke inspanning hij gedaan heeft en wanneer de beoordeling wordt afgerond.

Evaluaties

Het is de eerste keer dat beoordeeld wordt op basis van de overstromingskans. In een tweede
tussenevaluatie in 2021 wordt wederom nagegaan of aanpassingen in het proces noodzakelijk zijn.
Waar nodig wordt voorliggend draaiboek dan wederom bijgesteld. In die zin is het een levend
document. De eindevaluatie vindt begin 2023 plaats, zodat de resultaten meegenomen kunnen worden
in de landelijke rapportage die in 2023 aan de Kamers wordt aangeboden. De ILT rapporteert het
landelijk beeld. De eindevaluatie is de verantwoordelijkheid van DGWB.

3.

Ondersteuning bij de uitvoering van de beoordeling

De kwaliteit van het landelijk veiligheidsbeeld staat of valt bij de kwaliteit van de individuele
trajectbeoordelingen. De kwaliteit wordt hoger naarmate er meer experts met kennis van zaken bij de
opzet & uitvoering van de beoordeling en de duiding van de resultaten betrokken worden.
Ondersteuning en advies, in welke vorm dan ook, heeft als doel een hogere kwaliteit te behalen.

Uit de praktijk van het beoordelen blijkt ook de behoefte aan (diverse vormen van) afstemming en
ondersteuning. Zo zijn in de zomer van 2019 een aantal handelingsperspectieven opgesteld door
DGWB, ILT, de waterkeringbeheerders en de UvW. De Helpdesk Water is beschikbaar voor de
beantwoording van vragen, met name technisch-inhoudelijk. Daarnaast is er het WBI-Voorbeeldenboek
op www.helpdeskwater.nl, en verschijnen er met enige regelmaat handreikingen en factsheets. Centraal
in de ondersteuning van de beheerder staat echter de beheerder zelf: via het Kennis en Kundeplatform
(STOWA KKP) vindt kennisuitwisseling en hulp tussen waterkeringbeheerders onderling plaats.

Kwaliteit van geboden ondersteuning

De kwaliteit van de ondersteuning, in welke vorm ook, is belangrijk. De beheerder moet er immers
vanuit kunnen gaan dat de hem geboden adviezen goed zijn en passen binnen de kaders van de MR.
Beoordelen is voor een deel ‘learning by doing’ en ervaringen die ontstaan bij de uitvoering van de
beoordeling, toepassing van het instrumentarium en het toepassen van nieuwe inzichten en methoden
gelden bij voldoende draagvlak binnen de sector als ‘jurisprudentie’ voor toekomstige beoordelingen. Er
is echter geen hard criterium voor ‘voldoende draagvlak’.
De beheerder mag er vanuit gaan dat hem geboden advies is toe te passen in de beoordeling en dat de
ILT er mee instemt (onderdeel toetsingskader) als:
1. De beheerder zelf voldoende vertrouwen heeft in het geboden advies en goed kan
beargumenteren waarom hij het toepast. De beheerder gebruikt het advies bij de
onderbouwing van zijn beoordeling (aanpak en/of resultaten).
9

2.

De afgesproken kwaliteitsborging (zie hierna, per type ondersteuning) is doorlopen. Zo moet
helder zijn wie het advies hebben opgesteld en wie daarop hebben toegezien.

Kennis & Kunde Platform

Het Kennis & Kunde Platform is opgezet door STOWA in overleg met de waterkeringbeheerders. Het
KKP functioneert als een platform waar kennis en kunde worden gedeeld, opgedaan en ontwikkeld
voor en door waterkeringbeheerders en marktpartijen. Aan bod komen onder meer methoden voor de
Toets op Maat, omgaan met het beheerdersoordeel, diverse handreikingen en (collegiale) reviews.
Binnen het KKP zijn er algemene bijeenkomsten voor projectleiders en specialistische bijeenkomsten
binnen de diverse expert pools. Het Platform wordt daarin ondersteund door experts vanuit het BOIteam van RWS-WVL en Deltares . Sinds 2018 zijn er diverse zogenaamde expertpools, waarbinnen
kennis en ervaringen worden gedeeld:
1. Geotechniek,
2. HR-zoet en bekledingen,
3. HR-zout en duinen,
4. kunstwerken en langsconstructies,
5. NWO's en indirecte faalmechanismen,
6. data, monitoring en AI,
7. projectleiders en review teams.

Collegiale review KKP
Beheerders kunnen een review aanvragen van collega-beheerders bij het KKP. De beheerder kan de
reviewresultaten gebruiken bij de onderbouwing van zijn beoordeling. Bij het verzoek voor een review
geeft de beheerder aan wat zijn concrete vragen aan het KKP zijn. Het KKP neemt de aanvraag in
behandeling en voert de review uit onder de voorwaarde dat er voldoende capaciteit (en zo nodig
middelen) binnen het KKP beschikbaar is. De samenstelling van het reviewteam is afhankelijk van de
betreffende thema’s en de complexiteit. De KKP adviseurs voeren in elk geval een intakegesprek met de
beheerder om scherp te krijgen wat precies de vragen zijn. Het team bespreekt de (concept)resultaten
met de beheerder en rondt daarna de review af. De resultaten van een collegiale review zijn niet
bindend, maar geven de beheerder wel richting aan en vertrouwen in de uitvoering van de beoordeling.
KKP handreikingen en ‘work arounds’
Door de expertpools van het KKP worden met enige regelmaat handreikingen en ‘work arounds’
opgesteld, met als doel de beoordeling te versnellen of verbeteren. Vergelijk de Factsheets van DGWB.
In tegenstelling tot de collegiale reviews zijn de handreikingen en ‘work arounds’ niet voor één maar
voor alle beheerders bedoeld. Als een thema belangrijk genoeg wordt bevonden voor een handreiking
of ‘work around’, worden eerst (elders) lopende initiatieven over het betreffende thema
geïnventariseerd. Indien mogelijk wordt daarbij aangesloten. Zo niet, dan volgt een besluit voor een
nieuwe handreiking of ‘work around’, waarna een schrijfteam wordt geformeerd. Praktische
toepasbaarheid staat centraal, het schrijfteam zoekt dan ook één of meerdere praktijkcases om het
gebruik van de handreiking op te toetsen. Vanwege de directe relatie met de BOI-instrumenten en het
toezicht op de beoordeling vindt afstemming plaats met RWS WVL, de ILT, DGWB en de UvW alvorens
een handreiking of ‘work around’ beschikbaar te stellen via de KKP kanalen.

Helpdesk Water

In de voorbereiding op en tijdens de uitvoering van de beoordeling worden de waterkeringbeheerders
inhoudelijk bijgestaan door de Helpdesk water.
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Kwaliteitsborging op antwoorden van de Helpdesk Water
De Helpdesk Water heeft de kwaliteitsborging op antwoorden intern geregeld. In de brochure 5 is
daarover het volgende opgenomen:

Figuur 3 passage uit brochure Helpdesk Water.

Specifiek voor vragen over de beoordeling geldt dat de Helpdesk Water complexere vragen doorzet
naar Deltares en/of (een) marktpartij(en). Hun antwoorden worden vervolgens weer door RWS WVL
beoordeeld. Vragen die regelmatig terugkomen komen in QenA’s 6. Deze QenA’s worden opgesteld door
een apart team van de Helpdesk Water en worden inhoudelijk gecontroleerd door een deskundige van
RWS WVL, Deltares en/of een marktpartij. RWS WVL checkt ook of de antwoorden conform de
systematiek van het BOI zijn en passen binnen de kaders van de Ministeriële regeling primaire
waterkeringen 2017.

Voorbeeldenboek

Op de Helpdesk Water is het Voorbeeldenboek 7 te raadplegen. Hiermee kunnen beheerders van elkaars
ervaringen leren en inspiratie opdoen voor het doorlopen van het beoordelingsproces. Denk aan het
maken en onderbouwen van keuzes bij het schematiseren en het uitvoeren van beoordelingen in
specifieke situaties. Tijdens de beoordelingsronde kan het Voorbeeldenboek worden aangevuld met
nieuwe voorbeelden van zowel beheerders als ontwikkelaars van het Beoordelings- en
Ontwerpinstrumentarium.
Kwaliteitsborging voorbeeldenboek
• Voorbeelden worden geïnitieerd vanuit en opgesteld door het RWS programma BOI,
waterkeringbeheerders, kennisinstituten of marktpartijen.
• Analoog aan het opstellen van factsheets worden de voorbeelden door minimaal één inhoudelijk
expert en de Technisch Manager BOI bekeken om te controleren of het voorbeeld past binnen de
veiligheidsfilosofie en de kaders van de MR.
• Voorbeelden hebben een andere status dan Helpdesk Water antwoorden of factsheets (zie hierna).
Voorbeelden hoeven niet te zijn afgestemd met de ILT, hoewel dit wel verstandig kan zijn.
• Bij een voorbeeld is aangegeven of de uitwerking afgestemd is met de ILT.

Factsheets
5

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/132257/101115_folder_helpdesk_water_web.pdf
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/beoordelen/vraag-antwoord/
7
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/beoordelen/ondersteuning/voorbeeldenboekwbi/
6
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DGWB brengt, indien daartoe aanleiding is, procesmatige factsheets uit, met als doel de beheerder extra
handelingsperspectief te bieden bij het uitvoeren van de beoordeling.
In Bijlage C bij de tussenevaluatie (‘De handelingsperspectieven’) zijn een vijftal hoofdoorzaken
verwoord voor de extra benodigde inzet aan capaciteit en middelen voor het uitvoeren van de
beoordeling:
1.

2.

3.

4.

5.

We moeten nog kennis en ervaring opdoen met de nieuwe systematiek en
normering.
Door het gebruik van nieuwe modellen kost duiding van de beoordelingsresultaten meer tijd dan
gedacht.
Het beschikbare instrumentarium en de software is maar deels toepasbaar, waardoor
waterschappen vaak een Toets op Maat moeten uitvoeren om tot een stabiel oordeel te komen.
De aanwezige data moeten geschikt gemaakt worden voor de beoordeling en de ontbrekende
data moeten worden aangevuld.
Het is lastig om invulling te geven aan de stopcriteria en duiding ‘goed genoeg’.

Om de beheerder specifiek voor deze aspecten van handelingsperspectief te voorzien, zijn onder
verantwoordelijkheid van DGWB en in overleg met de ILT, de waterkeringbeheerders, het BOI/WBIteam en het STOWA Kennis-en Kundeplatform 8 onder meer een aantal factsheets opgesteld. Deze
factsheets worden na vaststelling door DGWB gepubliceerd op de Helpdesk Water.
•

•

•

•

•

Factsheet ‘Niet waterkerende objecten (NWO’s)’
Doel van deze procesmatige factsheet is de beheerder handelingsperspectief te bieden voor
het omgaan met NWO’s. Centraal staat het uitfilteren van NWO’s die geen significante bijdrage
aan de overstromingskans hebben. De factsheet is geen technische handreiking NWO’s.
Factsheet ‘Beoordelen versterkingen’.
Doel van deze procesmatige factsheet is het geven van een nadere toelichting op de wijze
waarop vakken en hele trajecten die momenteel of op korte termijn versterkt worden dienen
te worden beoordeeld.
Factsheet ‘Goed is goed genoeg’
Doel van deze procesmatige factsheet is het bieden van handvatten om te komen tot het
besluit te stoppen met de beoordeling (stopcriteria, stabiel oordeel).
Factsheet Voorlopig Veiligheidsoordeel
Doel van deze procesmatige factsheet is de beheerder handvatten te geven om te komen tot de
keuze voor een Voorlopig Oordeel wanneer zeker geen sprake is van categorie D.
Factsheet ‘Verhaal van de kering’.
Met het verhaal van de kering beschrijft de beheerder op welke wijze een overstroming kan
optreden, gebruik makend van zogenaamde faalpaden: opeenvolgende gebeurtenissen doe tot
de overstroming leiden. Deze procesmatige factsheet omschrijft de filosofie van ‘het verhaal
van de kering’, die kan worden gebruikt om tot een betere inschatting van de
overstromingskans te komen, als aanvulling op het beschikbare instrumentarium.

8
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/beoordelen/ondersteuning/kenniskundeplatform-kkp/
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Kwaliteitsborging factsheets
• Procesmatige factsheets die door DGWB worden ontwikkeld worden besproken met de ILT,
beheerders, het RWS BOI team en het KKP.
• Technisch- inhoudelijk factsheets doorlopen dezelfde kwaliteitsborging als de rapporten die in
WBI2017 kader door (RWS en) Deltares zijn opgesteld:
o Interne kwaliteitsborging door Deltares (tweede of meerdere lezers)
o Controle door RWS WVL (projectleider betreffende thema).
o Laatste check door Technisch Manager BOI op overstromingskansbenadering.
o Sommige factsheets zijn voor publicatie door één of enkele waterkeringbeheerders
toegepast. Hun feedback in relatie tot toepasbaarheid is verwerkt voordat de factsheets
worden vrijgegeven.
Technisch-inhoudelijke factsheets zijn in principe tijdelijk van aard, aangezien de kennis
uiteindelijk opgenomen wordt in de Technische Leidraden.

4.

Aanpak beoordeling

Samenwerking
Om het proces voor de 1e beoordelingsronde soepel te laten verlopen, is het belangrijk dat de
betrokken actoren gedurende de uitvoering van de beoordeling goed blijven samenwerken. Alleen dan
kan de beoordeling doelmatig en efficiënt worden uitgevoerd en kunnen eventuele hobbels in het
proces en/of onvolkomenheden in het instrumentarium tijdig en in goed overleg worden opgelost.
Ten aanzien van de uitvoering van de beoordeling hebben de waterkeringbeheerders afgesproken om
samen op te trekken.

Aanpak beoordeling

Waterkeringbeheerders stellen een plan van aanpak op voor de beoordeling van zijn areaal (één of
meerdere trajecten). In het PvA schetst de beheerder hoe hij de beoordeling zowel inhoudelijk als in de
tijd aanpakt. Deze plannen vormen de basis voor de afspraken over samenwerking tussen beheerders
en afstemming van de planning met de UvW en de ILT.
Begin 2017 is gestart met de beoordeling en de insteek van de beheerders is om de werkzaamheden zo
goed mogelijk te verdelen over de periode 2017-2022. Er is begonnen met de beoordeling van de meest
urgente trajecten, zodat deze trajecten ook als eerste kunnen worden aangemeld voor versterking bij
het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Spreiden in de tijd heeft meerdere voordelen, zoals:
1. De beschikbare capaciteit bij de beheerder (uitvoerder beoordeling) wordt niet overvraagd. Het
aansturen van ingenieursbureaus blijft behapbaar.
2. De capaciteit bij de ILT wordt efficiënt benut. Een piek in aanbod van trajecten bij de ILT leidt tot
een langere doorlooptijd en daarmee vertraging.
3. De markt raakt niet overvraagd, wat een positief effect heeft op de prijs én de kwaliteit.
4. Het lerend vermogen groeit, waardoor de beoordeling van toekomstige trajecten steeds sneller
gaat.
5. De werkvoorraad van het HWBP wordt geleidelijk gevoed.

Masterplan

In de UvW Commissie Waterkeringen (CWK) van 15 mei 2019 is besloten, in samenwerking met
Rijkswaterstaat, een Masterplan op te stellen om de gezamenlijke ambitie van de eerste landelijke
beoordelingsronde van primaire keringen (LBO-1) te helpen realiseren. Het doel is te beschikken over
een actueel overzicht van de planningen van alle te beoordelen normtrajecten. De ILT kan hierop de
benodigde capaciteit voor de uitvoering van het toezicht afstemmen. Beheerders passen hun aanpak en
werkprocessen aan met behulp van de gezamenlijk (DGWB, ILT, RWS en waterschappen) ontwikkelde
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handelingsperspectieven, deels vervat in factsheets (zie hoofdstuk 3).
Het Masterplan bevat de strategie, een overzicht van de individuele planningen en hieraan gekoppeld
de beheersmaatregelen. Het bewakings- en besluitvormingsproces van het (separate) Masterplan is op
hoofdlijnen vastgelegd in hoofdstuk 6 van dit Draaiboek.

5.

Partijen en rollen

In Figuur 4 en Tabel 1 (zelfde informatie, andere weergave) zijn de belangrijkste bij het
beoordelingsproces betrokken partijen en hun rol(len) weergegeven. De waterkeringbeheerder
(waterschap of RWS) is verantwoordelijk voor regie en uitvoering van eigen beoordeling. DGWB is
procesregisseur. De ILT is toezichthouder.

Figuur 4 rolverdeling bij het beoordelingsproces (let op: IenM = IenW, DGRW = DGWB)
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Rol

Partij
Organisatie
Onderdeel
Waterkeringbeheerders
Waterschappen en Rijkswaterstaat
(regionale diensten)

Ministerie van
Infrastructuur en
Waterstaat

RWS Regionale
Diensten

Unie van Waterschappen (UVW)

STOWA

HWBP
IHW

Toezichthouder & rapporteur
Ministerie van
ILT
Infrastructuur en
Waterstaat

Procesregisseur
Ministerie van
Infrastructuur en
Waterstaat
9

Directoraatgeneraal Water en
Bodem (DGWB)

Beoordelen de Primaire Waterkeringen in hun beheer
en rapporteren aan de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat (in de praktijk aan Inspectie Leefomgeving
en Transport), conform Waterwet artikel 2.12 Lid 1.
‘Iedere twaalf jaren brengt de beheerder verslag uit
aan Onze Minister over de algemene
waterstaatkundige toestand van de primaire
waterkering.’
Signaleren van problemen met en aandachtspunten
voor het proces of het instrumentarium.
Zorg dragen voor de communicatie in de regio.
Maken van afspraken over de beoordeling van
trajecten die onder meerdere beheerders vallen.
Rapporteert over het de ligging van het rivierbed,
conform Waterwet artikel 2.12 lid 2.
‘Iedere twaalf jaren brengt de beheerder van het
buitenwater, zijnde de grote rivieren, verslag uit aan
Onze Minister over de mate waarin voldaan wordt aan de
voor deze wateren opgestelde legger, mede in het licht
van de regels voor het bepalen van de hydraulische
belasting en de sterkte, bedoeld in artikel 2.3, eerste lid.’
Vertegenwoordigt de waterschappen in
overleggen met andere partijen.
Stelt één keer per jaar een voortgangsrapportage op
gebaseerd op een uitgebreide ronde langs alle
beheerders.
Neemt per kwartaal de (Master) planning onder de loep
(mutaties in planning en voortgang) en rapporteert over
wijziging en beheersmaatregelen aan het DKI.
Organiseren van kennisuitwisseling en
ondersteuning van de beoordeling via het Kennis en
Kunde Platform.
Collegiale reviews worden binnen het KKP
georganiseerd.
Opdrachtgever voor het Waterveiligheidsportaal 9 (WVP)
is de Stuurgroep HWBP 10.
Realiseren van het WVP en faciliteren van de
informatie-uitwisseling middels het WVP.
Checkt of het door de waterkeringbeheerder gegeven
oordeel conform de regeling primaire waterkeringen
2017 tot stand is gekomen.

Stelt de landelijke rapportage op, waarin de rapportages
van de beheerders worden geaggregeerd tot een landelijk
veiligheidsbeeld op peildatum 1-1-2023 en rapporteert
over haar bevindingen bij het beoordelingsproces. Brengt
de rapportage uit aan de bewindspersoon van het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Regisseur van het gehele beoordelingsproces en
vanuit deze rol de bewaker van de voortgang
van het proces zoals beschreven in dit
draaiboek.

https://waterveiligheidsportaal.nl/
Er is discussie over (de richting van de) doorontwikkeling en het opdrachtgeverschap.

10
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Ministerie van
Infrastructuur en
Waterstaat

Rijkswaterstaat
WVL

Tabel 1 rollen binnen LBO1

Verantwoordelijk voor de Regeling Primaire
Waterkeringen 2017 (‘WBI2017’) en het beschikbaar
stellen van Basisinstrumentarium (Technische
Leidraden, diverse applicaties/Basismodules en
Hydraulische Belastingen) ten behoeve van de
beoordeling én het ontwerp van primaire waterkeringen.
Verantwoordelijk voor communicatie over het
waterveiligheidssysteem (o.a. de normering), de
Ministeriele Regeling Primaire Waterkeringen en (de
ontwikkeling van) het basisinstrumentarium.
Stelt beleidsnota op bij de rapportage van de ILT met de
duiding van de resultaten.
Verantwoordelijk voor het (laten) evalueren van het
doorlopen proces.
Organiseert de Helpdesk Water en ondersteunt de
beheerders bij het uitvoeren van de beoordeling.

Levert advies en ondersteuning aan DGWB inzake het
toepassen van het instrumentarium en het proces.
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6.

Procesbeschrijving uitvoering beoordeling

Het proces van beoordelen en rapporteren is samengevat Figuur 5.

Figuur 5 Beoordelingsproces
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Rapportage beheerder aan Rijk
De stelselwijziging heeft gevolgen voor de wijze van rapporteren. Er wordt door de beheerder per
normtraject aan de ILT gerapporteerd, met onderliggende informatie per vak en faalmechanisme. In
eerdere toetsronden was de rapportage per dijkring of voorliggende kering. De ligging van de
normtrajecten uit de Waterwet is vastgelegd in het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen
(NBPW).

Het proces van beoordelen en indienen van de rapportage van een normtraject bij de ILT, kan in
principe op ieder moment tijdens de eerste beoordelingsronde starten (‘continue beoordeling’).
Waterkeringbeheerders hoeven dus niet eerst hun gehele areaal te beoordelen alvorens aan het rijk (de
ILT) te rapporteren. Beoordeelde trajecten kunnen op elk moment gerapporteerd worden, hierbij wel
rekening houdend met de termijnen zoals beschreven in hoofdstuk 6.
De controle op conformiteit aan de Regeling Primaire Waterkeringen 2017 vindt plaats via de in Figuur
6 weergegeven en daarna omschreven stappen. Het ILT-aandeel in de procedure heeft een doorlooptijd
van globaal 3 maanden. Hierbij is van belang dat er wederzijds goed wordt gecommuniceerd, dat
afspraken worden nagekomen en dat partijen elkaar niet verrassen. Bij complexe trajecten kan er
langere tijd nodig zijn voor het verwerken van de reactie van de ILT. De ILT laat aan de beheerder
weten wat de verwachte doorlooptijd is en maakt daarover afspraken met de beheerder.
De resultaten van de beoordeling van alle trajecten (bestuurlijke rapportages) dienen uiterlijk 31-122022 bestuurlijk te zijn vastgesteld en voorzien van een conformiteitsbrief van de ILT. De beheerders
zijn hiervoor primair verantwoordelijk.
De minister rapporteert uiterlijk eind 2023 het landelijk beeld aan de Eerste en Tweede Kamer.

Figuur 6 stappen conformiteitscheck ILT

1.

Concept beoordelingsresultaten naar ILT
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De waterkeringbeheerder dient concept beoordelingsresultaten in per normtraject. De eisen die
worden gesteld aan de rapportage zijn opgenomen in Bijlage I van de Ministeriële Regeling. Gegevens
worden uitgewisseld via het Waterveiligheidsportaal (WVP). Het WVP realiseert versiebeheer op de
concept en definitieve beoordelingsresultaten. De ILT krijgt bericht van de invoer.
De concept rapportage in deze fase omvat ook een concept van de duiding van het concept
beoordelingsresultaat. (zie paragraaf 4.2.2 van Bijlage I van de regeling).

Bij RWS zijn regiocoördinator en districtshoofd verantwoordelijk voor het indienen van de
conceptrapportage via het WVP. De netwerkdirecteur van de betreffende regio wordt daarvan door het
districtshoofd in kennis gesteld.

De beheerder maakt een afspraak met de ILT voor een intakegesprek. Bij RWS is de regiocoördinator
hiervoor verantwoordelijk.

2. Controle door de ILT
De ILT controleert of de beoordeling conform de Regeling Primaire Waterkeringen 2017 (‘het WBI’) is
uitgevoerd en informeert de waterkeringbeheerder over haar bevindingen. De ILT geeft aan wat er aan
de ingediende beoordeling aangepast of aangevuld moet worden, teneinde van een procesmatige en
inhoudelijke adequate beoordeling conform het WBI te kunnen spreken. De (concept)duiding van de
beoordelingsresultaten wordt door de ILT in deze fase beschouwd tegen de achtergrond van de
informatie uit het (de) logboek(en) en de resultaten van de beoordeling op vak- en faalmechanisme
niveau. De ILT probeert binnen 8 weken een reactie te geven. De ILT behandelt in volgorde van
indiening de aangeboden concept beoordelingsrapportages. Bij een te groot aanbod vanuit de
waterkeringbeheerders kan de termijn van 8 weken worden overschreden. De ILT zal hier tijdig over
communiceren naar de waterkeringbeheerder.

3. Aanpassen beoordeling
De waterkeringbeheerder herziet de beoordeling op de onderdelen die de ILT nodig acht en past de
informatie overeenkomstig aan en dient de rapportage opnieuw aan in het WVP (stap 1). Indien nodig
wordt tussentijds afgestemd tussen beheerder en ILT over de benodigde aanpassingen van
beoordelingsresultaten en/of onderbouwing.
Binnen RWS worden in de driehoek beheerder (regiocoördinator / adviseur assetmanagement),
perceeltrekker en ingenieursbureau de op- en aanmerkingen en vragen van de ILT doorgesproken en
vindt bijstelling, aanvulling van de rapportage of toelichtende beantwoording plaats.
Indien alle bevindingen naar tevreden van de ILT zijn verwerkt kan de waterkeringbeheerder de
rapportage definitief maken en bestuurlijk vaststellen.
4. Definitieve beoordeling
De definitieve beoordelingsresultaten worden door de waterkeringbeheerder opgesteld.

5. Bestuurlijke vaststelling beoordeling en bestuurlijke rapportage
Het dagelijks bestuur van het waterschap of de Netwerkdirecteur van de betreffende RWS regio stelt de
beoordeling en het daarop gebaseerde veiligheidsoordeel vast en biedt deze rapportage via het WVP
aan bij de minister (materieel de ILT).

6. Conformiteitsbrief ILT
De ILT bevestigt per brief aan de waterkeringbeheerder dat de bestuurlijke beoordelingsresultaten
conform het WBI tot stand zijn gekomen en dat de rapportage verder aan de vereisten zoals
aangegeven in hoofdstuk 4 van Bijlage I van de regeling voldoet. De ILT oordeelt niet inhoudelijk over
het overzicht van te treffen voorzieningen.
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Het is aan te raden om ambtelijk een concept van de bestuurlijke rapportage kort te sluiten met de ILT.
Er mag geen licht zitten tussen de informatie over de trajecten in het WVP en de informatie in de
bestuurlijke rapportage. In de bestuurlijke rapportage is een verklaring opgenomen dat de
beoordelingsresultaten in het waterveiligheidsportaal een integraal onderdeel uitmaken van de
rapportage. De ILT geeft 4 weken na het aanbieden van de bestuurlijk vastgestelde rapportage in het
WVP haar conformiteitsbrief af.

NB1.
Beoordelen op vak- en faalmechanisme niveau betekent niet dat voor elk dijkvak de gedetailleerde
toetsregels moeten zijn gevolgd of de beschikbaar gestelde hydraulische belastingen moeten zijn
toegepast. Gemotiveerd afwijken of overslaan van de eenvoudige of gedetailleerde toetsregels is altijd
mogelijk (‘comply or explain’) en regelmatig zelfs nodig. De Toets op Maat is inhouds- en vormvrij.
Echter, wanneer een gedetailleerde toets wordt doorlopen, dan moet de beheerder zich wel aan de
voorgeschreven methodiek houden.

NB2.
De eerste drie stappen in de hierboven geschetste procedure zijn vooral technisch inhoudelijk van aard
en monden uit in een beoordeling van een normtraject en een daarop gebaseerd veiligheidsoordeel
welke volgens de ILT ‘WBI-proof’ zijn (dat wil zeggen inhoudelijke en procedureel volgens de
voorschriften uit het WBI2017 tot stand gekomen).
De vijfde stap wordt gevormd door de bestuurlijke vaststelling van de beoordeling inclusief de duiding
daarvan en het aangeven van de te treffen voorzieningen en de rapportage daarover aan de minister
door de waterkeringbeheerder.

NB3.
Met het oog op de doorlooptijd van het beoordelingsproces is het raadzaam om mogelijkheden van
parallel te laten verlopen van het technisch inhoudelijke beoordelingsproces en het bestuurlijke proces
te benutten.

Samenloop

Voor de normtrajecten die onder meerdere beheerders vallen, maken de beheerders onderling
afspraken over de beoordeling en rapportage zodat per traject wordt gerapporteerd (samenloop).
Trajecten met meerdere beheerders en aansluitingen tussen trajecten van meerdere beheerders
behoeven extra aandacht en vergen concrete afstemming en besluitvorming over onder meer ligging,
planning van de beoordeling en de beoordelingsrapportage. Waterschappen en Rijkswaterstaat stellen
een checklist op, die als hulpmiddel kan worden gebruikt voor de onderlinge afspraken.
Indien een waterschap penvoerder is van een traject waarin zich ook RWS waterkeringen bevinden, is
het proces -in aanvulling op hetgeen is beschreven onder Rapportage beheerder aan Rijk- tot aan de
conformiteitsbrief van de ILT als volgt.
•
•

•
•
•

RWS stuurt zijn concept rapportage informeel naar het betreffende waterschap.
Het waterschap dient de RWS rapportage in als onderdeel van de concept totaalrapportage van
het traject waar zij penvoerder van is (uploaden van de totaalrapportage in het
waterveiligheidsportaal).
De ILT zendt haar reactie op de conceptrapportage van het normtraject naar het waterschap.
Het waterschap bespreekt de bevindingen van de ILT met de betreffende regio/district van
RWS (via de regiocoördinator).
RWS en het waterschap passen hun (deel van de) rapportage(s) en daarmee de
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•
•
•

•
•

trajectrapportage aan.
Het waterschap stuurt de bijgestelde conceptversie (met herleidbare aanpassingen) van de
trajectrapportage naar de ILT.
Na fiattering van de bijstellingen door de ILT wordt door RWS de definitieve rapportage
opgesteld van het RWS-deel van het traject.
De definitieve RWS-rapportage dient “bestuurlijk” door de Directeur Netwerkmanagement
van de betreffende regio te worden vastgesteld en ingezonden naar het betreffende
waterschap.
Het Waterschap voegt de definitieve RWS rapportage toe aan de totaalrapportage van het
traject en stuurt de complete rapportage dus inclusief het RWS deel naar de ILT.
Tot slot volgt de conformiteitsbrief van de ILT aan het waterschap.

Herleidbaarheid van het beoordelingsresultaat

Het is de verantwoordelijkheid van de waterkeringbeheerder om het tot stand komen van de
beoordelingsresultaten te documenteren en onderbouwen.
In de WBI-software (Riskeer, Basismodules) zijn tekstvelden beschikbaar waarin een onderbouwing
voor schematisaties en berekeningen opgenomen kunnen worden. Deze informatie wordt samen met
de beoordelingsresultaten in het logboek opgenomen. Aanvullend worden in het logboek per traject
essentiële keuzes vastgelegd en onderbouwd. Het logboek wordt vastgelegd in het
Waterveiligheidsportaal.

In de MR wordt de mogelijkheid geboden om voor bepaalde trajecten en vakken de beoordeling te
baseren op VNK resultaten. Hiervoor volstaat een onderbouwing per traject. Daarnaast wordt het
oordeel over het traject en onderliggende oordelen per faalmechanisme per vak ingevoerd in het
Waterveiligheidsportaal. Dit betekent dat het Riskeerbestand met assemblage geüpload dient te
worden in het WVP. Naast een Riskeerbestand dient ook het GML bestand van het aangeleverde
Riskeerbestand te worden geüpload.

De ILT heeft in 2019 het ‘handboek voor de toezichthouder 11’ opgesteld, waarin de aandachtspunten
voor de toezichthouder bij de check op conformiteit zijn opgenomen. In dit handboek zijn ook diverse
aspecten t.a.v. de beheerdersrapportage opgenomen. Hoewel het rapportageformat niet is
voorgeschreven, is het voor het goed uit kunnen voeren van het toezicht essentieel dat de
beheerdersrapportage goed leesbaar, compleet en herleidbaar is. Door de beheerder gemaakte keuzes
die het beoordelingsresultaat beïnvloeden dienen voorzien van argumentatie te zijn beschreven.

Voortgangsbewaking

Om er voor te zorgen dat alle normtrajecten in 2022 zijn beoordeeld door de waterkeringbeheerders,
en van een conformiteitsbrief zijn voorzien door de ILT én door de waterkeringbeheerder bestuurlijk
zijn vastgesteld, dienen de planning en voortgang bewaakt te worden.

Eénmaal per jaar stelt de UvW mede namens Rijkswaterstaat, een voortgangsrapportage (VGR) op van
de lopende beoordeling. De waterschappen en Rijkswaterstaat leveren hiertoe hun (gewijzigde)
planning voor de beoordeling van de trajecten aan bij de procesbegeleider van de UvW. De resultaten
en de gevolgen daarvan voor het Masterplan worden besproken in het DKI 12 (via AIO 13, zie
besluitvormingsproces hierna).
De procesbegeleider van de UvW monitort daarnaast elk kwartaal (4 x per jaar) de masterplanning en

11

https://www.ilent.nl/binaries/ilt/documenten/publicaties/2019/07/26/handboek-voor-detoezichthouder/ILT+Handboek+WBI2017+v1.4.pdf
12
Directeurenoverleg Kennis en Instrumentarium (DGRW, UvW/waterschappen, RWS, ILT en HWBP)
13
Afstemoverleg Implementatie Overstromingsrisicobenadering (DGRW, UvW/waterschappen, RWS, ILT en HWBP)
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de samenloop (meerdere beheerders in één traject, zie hierna).
Ook signaleert de procesbegeleider knelpunten zoals een te hoge werkdruk en agendeert deze op het
juiste niveau. Tenslotte doet de procesbegeleider van de UvW voorstellen voor samenwerking tussen
beheerders en aanvullende (SMART) werkafspraken. Indien nodig vinden extra overleggen plaats
tussen RWS-UvW-DGWB-ILT om het masterplan/voortgang te bespreken en zo nodig gezamenlijke
acties te ondernemen.

Besluitvormingsproces

Het beoordelingsproces dient – als daar aanleiding toe is- bijgestuurd te worden. De besluitvorming is
in die gevallen als volgt geregeld.

Ambtelijke voorbereiding

AIO
Het ambtelijke Afstemoverleg Implementatie Overstromingsrisicobenadering (AIO) monitort en
begeleidt het beoordelingsproces en de (Master)planning. De planning en eventuele knelpunten zijn
structureel agendapunt voor dit periodieke overleg tussen DGWB, UvW/waterschappen, RWS, de ILT
en het HWBP. Het AIO vindt orde vier keer per jaar plaats om deze beoordelingsronde tijdig, zorgvuldig
en conform afspraken te voltooien. Binnen het AIO wordt gezocht naar werkbare oplossingen voor
gesignaleerde knelpunten. Het AIO rapporteert over de voortgang van de beoordeling aan het DKI (zie
hierna) en ondersteunt het DKI met adviezen en aanbevelingen.
DKI
Het Directeurenoverleg Kennis en Instrumentarium (DKI) is een breed ambtelijk overleg van alle
partijen met een belang en/of directe (dagelijkse) taak in de waterveiligheid. Deze partijen beschikken
over operationele middelen om de aanpak te verbeteren of bij te sturen. Het DKI streeft naar een
gezamenlijke, gedragen aanpak met alle partners in de keten voor het doelmatig beheersen van
overstromingsrisico´s, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. Het DKI ziet toe op de
beschikbaarheid van de benodigde kennis, kunde en instrumenten in de hele keten van de beoordeling
van waterkeringen, de uitvoering van HWBP-maatregelen en de zorgplicht.
In het DKI kan ieder zijn eigen onderwerpen agenderen. Als er formele instemming van de achterban
nodig is dan moet dat elders (in de formele lijnen, zie hierna) besproken worden. Het DKI kan gebruikt
worden om issues aan de orde te stellen en via de verschillende vertegenwoordigers uit het DKI op de
juiste tafel neer te leggen. Daarvoor is wel nodig dat de verantwoordelijkheden van deze gremia
duidelijk zijn.
Vanuit deze context ziet het DKI zijn rol en verantwoordelijkheid als volgt:
• Regisseren van de waterveiligheidsketen (= signaleren, agenderen, adresseren, initiëren). Het
DKI beschouwt op tactisch/strategisch niveau het functioneren van de gehele
waterveiligheidsketen.
• Behoud van ieders rol en verantwoordelijkheid.
• Organiseren van feedback (leren), elkaar helpen en bij de les houden.
• Scope van de agenda is de benodigde kennis, kunde en instrumenten in de hele keten van de
beoordeling van keringen, de uitvoering van HWBP-maatregelen en de zorgplicht.

Binnen het DKI vindt geen besluitvorming plaats met bestuurlijke consequenties. Knelpunten met
bestuurlijke relevantie worden dan ook door het DKI –voorzien van advies- op de betreffende
bestuurlijke tafels gelegd.
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Directeurenoverleg Waterveiligheid
Dit netwerk van directeuren waterveiligheid (waterschappen en RWS) is een niet besluitvormende
ontmoetingsplaats voor de sector Waterveiligheid, met als doel het delen van ontwikkelingen uit de
uitvoeringspraktijk van zorgplicht, beoordelen, versterken en de calamiteitenzorg. Aan bod komen
ontwikkelingen en strategische thema’s die urgent zijn en/of landelijk spelen. Het directeurenoverleg
kan waar nodig/gewenst regionaal of landelijk onderwerpen agenderen.

Bestuurlijke besluitvorming

Waterschappen
Voor de waterschappen is de formele besluitvormingslijn m.b.t. LBO1:
Werkgroep Waterkeringen (WWK)  Commissie Waterkeringen (CWK).

De WWK is het ambtelijk voorportaal van de commissie waterkeringen (CWK) en stelt de CWK in staat
om bestuurlijke standpunten in te nemen op het gebied van waterkeringen.
De CWK vormt de spil in het bepalen van gezamenlijke standpunten van de Waterschappen op het
gebied van waterveiligheid. De CWK is besluitvormend en op een aantal onderwerpen (zaken met
financiële en juridische consequenties) adviserend richting Uniebestuur en ledenvergadering.
Rijkswaterstaat
Voor Rijkswaterstaat is de formele besluitvormingslijn m.b.t. LBO1:
Landelijk Programmateam Rijkskeringen  RWS Stuurgroep Rijkskeringen  I&W Stuurgroep
Rijkskeringen  minister I&W.

Rijkswaterstaat coördineert de beoordeling/toetsing van alle primaire en regionale waterkeringen in
haar beheer vanuit het Programma Rijkskeringen. Besluiten over onder meer de planning, benodigde
capaciteit en middelen worden in de lijn genomen.

Gezamenlijke besluitvorming
Naast de hiervoor genoemde besluitvormingslijnen binnen de waterschappen en Rijkswaterstaat kan
het nodig zijn gezamenlijk besluiten te nemen. Dat gebeurt, afhankelijk van de zwaarte, in:
1. Het Beleidsplatform Waterveiligheid.
2. De Stuurgroep Deltaprogramma.
3. De Stuurgroep Water.

De Stuurgroep Water (SW) is het hoogste besluitvormende gremium; het brede bestuurlijk overleg van
de minister van IenW. De SW heeft als doel het bestuurlijk afstemmen (Minister van IenW, UvW, IPO,
VNG, VEWIN, RWS) van het waterbeleid, de uitvoering en de monitoring daarvan. De ILT is, vanwege
haar onafhankelijkheid, geen lid.
Agendaonderwerpen zijn o.a.
• Richtlijn Overstromingsrisico’s
• Landelijke beoordeling (LBO1)
• Financiering HWBP
• Water in de tweede kamer
Het Programmateam Water (PT Water) adviseert de Stuurgroep Water over de agenda en geleidt de
stukken naar de SW. Zie Figuur 7 voor de samenhang tussen de verschillende ambtelijke en bestuurlijke
gremia.
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Figuur 7 samenhang diverse ambtelijke en bestuurlijke gremia waterveiligheid

Rapportage Landelijk beeld
De conformiteitsbrief van een bestuurlijk vastgestelde rapportage van een normtraject moet uiterlijk
31-12-2022 door de ILT zijn afgegeven. Daarna wordt door de ILT een landelijke rapportage opgesteld
voor de Eerste en Tweede Kamer. In 2020 zijn de uitgangspunten voor de rapportage door de ILT
opgesteld en besproken in het AIO en DKI.
DGWB maakt in 2020 een opzet voor de beleidsmatige duiding van de resultaten van LBO1 door DGWB
(beleidsnotitie).

Afstemming en Escalatieprocedure

Vanwege de nieuwe beoordelingssystematiek hebben DGWB, beheerders en ILT afgesproken ook na
2017 samen op te blijven trekken om eventuele hobbels in het proces en/of de uitvoering van de
beoordeling snel weg te kunnen nemen. Tijdens de uitvoering van de beoordeling en het opstellen van
de rapportage kunnen verschillen van inzicht ontstaan, onder meer betreffende:
• Interpretatie van het WBI en de bijbehorende applicaties en tools;
• Duiding van de uitkomsten van de beoordeling van een of meerdere trajecten;
• Beoordeling van trajecten die onder meerdere beheerders vallen;
• Aansluiting van trajecten op hoge gronden;
• Voortgang van de beoordeling.
• De zienswijze van de waterkeringbeheerder en de zienswijze van de ILT.
De procedure voor het oplossen van de verschillen van inzicht is:
1. Ambtelijk constateren dat er sprake is van verschil van inzicht;
2. DGWB zoekt, vanuit haar regierol, met betrokkenen naar een oplossing;
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3.

4.

5.

Knelpunten en signalen die een wezenlijke aanpassing vergen van het beoordelingsproces, vereisen
snelle, maar zorgvuldige besluitvorming. Zie Voortgangsbewaking en besluitvormingsproces.
DGWB verwerkt eventuele wijzigingen in dit Draaiboek, na overleg met alle betrokken partijen
zoals genoemd in dit Draaiboek.
DGWB communiceert over de doorgevoerde wijzigingen.

Communicatie

De waterschappen, RWS, ILT, de Unie van Waterschappen en het Ministerie IenW volgen een duidelijke
communicatielijn. Belangrijk is dat alle partijen afstemmen hoe onderling en naar de maatschappij toe
transparant, eenduidig en helder wordt gecommuniceerd over zowel de voortgangs- als
(tussen)resultaten. De overlegstructuur sluit daarbij aan:
• Agendering van ontwikkelingen, wensen, knelpunten vindt plaats via het AIO;
• Afstemming over de beoordelingsronde en de resultaten naar de omgeving vindt plaats middels de
beoordelingsrapportages en vanuit het Waterveiligheidsportaal. Eventueel noodzakelijke
gezamenlijke afspraken i.r.t. communicatie worden voorbereid in de (ad hoc bijeen te roepen)
werkgroep Communicatie LBO-1, dat het AIO adviseert.
• De werkgroep Communicatie LBO-1 kan op verzoek van het AIO, in een voor het doel passende
samenstelling, bijeenkomen t.b.v. het uitvoeren van acties of het opstellen van documenten i.r.t.
communicatie.
• Het AIO bespreekt de input van de werkgroep en brengt dit zo nodig in ter besluitvorming in een
besluitvormingsgremium;
• Door de werkgroep Communicatie LBO-1 is in 2020 een woordvoeringslijn opgesteld, met daarin
antwoord op enkele vragen die (het resultaat van) LBO1 kunnen oproepen.

Voor de interne communicatie en afstemming met betrokken partijen (DGWB, ILT, HWBP,
UvW/waterschappen/RWS) zijn al de nodige communicatielijnen ingericht. De communicatie over het
BOI en het beoordelingsproces vindt plaats via een gecombineerde “BOI nieuwsbrief”, waarvan alle
berichten ook op de Helpdesk Water worden gepubliceerd. Tevens wordt er middels factsheets, het
voorbeeldenboek en redeneerlijnen gecommuniceerd over vraagstukken die zich in de praktijk
voordoen en waarvoor wij met elkaar een oplossingsrichting vaststellen. Het vaststellen van de
oplossingsrichting gebeurt aan de hand van aangedragen cases en hulpvragen. Deze worden in
workshops of hulp op de werkplek behandeld en vervolgens via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De ILT stelt de landelijke rapportage op, waarin de rapportages van de beheerders worden
geaggregeerd tot een landelijk beeld en rapporteert over haar bevindingen bij het beoordelingsproces.
De ILT brengt de rapportage uit aan de bewindspersoon van het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat. DGWB stelt beleidsnota op bij de rapportage van ILT met de duiding van de resultaten en is
verantwoordelijk voor de communicatie. Waterkeringbeheerders zijn verantwoordelijke voor hun
eigen beoordelingen en de communicatie daarover met de regio.
De opzet van de externe communicatie over de voortgang van de beoordelingsronde is om gebruik te
maken van bestaande communicatiekanalen. Via het algemeen gedeelte van het
Waterveiligheidsportaal communiceren we gezamenlijk over de voortgang van de beoordelingsronde.
En ook in de Staat van ons Water zal aandacht worden besteed aan de voortgang en resultaten van de
beoordeling.
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7.

Informatie-uitwisseling

Nationaal Basisbestand Primaire Waterkering (NBPW)
Het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkering (NBPW) heeft een belangrijke rol in de uitvoering van de
beoordeling door de waterkeringbeheerder. In het NBPW is landelijk vastgelegd waar de primaire keringen
liggen met per normtraject de normen (overstromingskansen en faalkansen) zoals vastgelegd in de
Waterwet. De in het NBPW vastgelegde ligging van de primaire waterkeringen (referentielijn) is de basis
voor de beoordeling en de rapportages. Voor meer informatie zie bijlage 1.
In bijlage 2 is het stappenplan voor de bepaling en wettelijke vaststelling van normen voor nieuwe
normtrajecten opgenomen.

Waterveiligheidsportaal (WVP)

Voor een efficiënte en eenduidige uitwisseling van informatie tussen de verschillende actoren is in opdracht
van de Stuurgroep HWBP het Waterveiligheidsportaal ontwikkeld. Dit portaal ondersteunt het proces
tussen waterkeringbeheerder en ILT, zoals beschreven in hoofdstuk 4. De landelijke rapportage zal op basis
van de informatie uit het portaal worden opgesteld. Tevens zal de aanmelding van versterkingsprojecten
door de waterkeringbeheerder bij HWBP, ten behoeve van de programmering, via het portaal lopen. De
actoren die gegevens aan het portaal aanleveren blijven bronhouder van deze gegevens en zijn
verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit. Wijzigingen kunnen, afhankelijk van het stadium in het
proces, rechtstreeks via het portaal worden gewijzigd of door contact op te nemen met de beheerder van
het portaal, IHW. Als hiermee niet tot de juiste informatie in het portaal kan worden gekomen kan er
geëscaleerd worden naar de Stuurgroep HWBP.
De hoofdlijnen van de architectuur en gegevensstromen zijn in Figuur 8 schematisch weergegeven:

Figuur 8 Functie Waterveiligheidsportaal
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Bijlage 1 Nationaal Basisbestand Primaire Waterkering
Bronhouders NBPW
In het NBPW komen de gegevens van 2 bronhouders tezamen:
1. De waterkeringbeheerder (waterschap of RWS) is bronhouder van de exacte ligging van de primaire
waterkering.
2. DGWB is bronhouder van de status ‘primair’, begin en eindpunt van het traject en de bijbehorende
veiligheidsnormen.
De liggingsgegevens van de waterkeringbeheerder zullen ten opzichte van de normgegevens meer aan
veranderingen onderhevig zijn. Daarom is voor het wijzigen van de ligging voorzien in een vaste
wijzigingsprocedure die de waterkeringbeheerder inzicht geeft in hoe wijzigingen in het NBPW
doorgevoerd kunnen worden.

Proces voor het wijzigen van de ligging van een primaire waterkering in het NBPW

1. Aanbieden wijziging ligging
De waterkeringbeheerder dient de wijziging op de ligging van de primaire waterkering in bij het IHW, dat
het beheer van het NBPW in opdracht van DGWB uitvoert.
2. Controle aansluiting ligging andere waterkeringbeheerder
Het IHW valideert of de ingediende wijziging invloed heeft op aansluiting op normtrajecten van andere
beheerders. Indien dit het geval is zal er terugkoppeling naar de betrokken beheerder plaatsvinden. Als
hiermee niet tot een juiste aanlevering wordt gekomen dan zal DGWB met de betrokken
waterkeringbeheerder afstemmen om zo tot een landelijk bestand te kunnen komen.
3. Beoordeling van aansluiting van de ligging op de normtrajecten (norm)
Het is aan de waterkeringbeheerder om te bepalen of de wijziging in ligging invloed heeft op de coördinaten
van het normtraject. Als de waterkeringbeheerder de coördinaten van het normtraject wenst te wijzigen,
dient er een formeel verzoek verzonden te worden aan DGWB. De marge voor de nauwkeurigheid van de
X,Y coördinaten van de waterkeringen in het Nationale Basisbestand Primaire Waterkeringen is bepaald op
+ of -/- 5 meter. Daarbij moet in geval van verschillende waterkeringbeheerders overeenstemming worden
overlegd. In dit bericht namens beide beheerders staat expliciet vermeld wat de afgestemde coördinaten
van het begin- c.q. eindpunt zijn.
Het IHW zal de normen, zoals vastgelegd in de Waterwet, aan de ligging koppelen. Indien wordt
geconstateerd dat de ligging van de kering invloed heeft op de norm (begin- en eindpunt van de norm), zal
de waterkeringbeheerder op de hoogte worden gebracht. Hiervoor hanteert IHW de afgesproken
afwijkingsnorm van 5,0 meter.
4. Doorvoeren wijzigingen in NBPW
IHW voert de wijziging op de ligging door in het NBPW. Indien de wijziging een aanpassing in de Waterwet
behoeft, zal dit als kenmerk worden meegegeven.
Het proces zoals dat hierboven is uiteengezet, kan in principe op ieder moment starten.
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Bijlage 2 Stappenplan bepaling en wettelijke vaststelling van normen voor
nieuwe normtrajecten
Vóór start realisatie: verkrijgen van de signaleringswaarde en ondergrens.
•

•
•
•

•
•

•

Voor de vaststelling van het projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet of provinciaal of
Rijksinpassingsplan als bedoeld in afdeling 3.5 van de Wet ruimtelijke ordening door de beheerder
dient er overeenstemming te zijn met I&W over de signaleringswaarde en ondergrens waaraan het
nieuwe traject moet voldoen.
De toekomstige beheerder verzoekt de minister van I&W per brief de signaleringswaarde en de
ondergrens van het nieuwe normtraject te bepalen.
Na ontvangst zal DGWB aan de toekomstig beheerder terugmelden dat er gestart gaat worden met de
bepaling van de nieuwe norm.
DGWB verzoekt de RWS een inhoudelijke berekening voor de signaleringswaarde en de ondergrens
voor het nieuwe traject uit te voeren en aan te leveren. De berekening zal intern tussen DGWB en RWS
WVL afgestemd worden.
De signaleringswaarde en de ondergrens worden in de vorm van een advies per brief, ondertekend
door de dgRWS, aan de dgWB verstuurd.
Op basis van dit advies wordt in afstemming met de toekomstig beheerder door DGWB een voorstel aan
de minister van I&W verstuurd voor de signaleringswaarde en de ondergrens van het nieuwe
normtraject.
Indien akkoord, zal de minister van I&W de signaleringswaarde en de ondergrens per brief melden aan
de toekomstige beheerder.

Tijdens realisatie: wettelijke vaststelling

Alle benodigde publiekrechtelijke besluiten moeten door, of op verzoek van, de initiatiefnemer zijn
voorbereid en vastgelegd. Dit zijn onder andere:
• Wijziging van het bestemmingsplan;
• Omgevingsvergunning;
• Projectplan, provinciaal- of Rijksinpassingplan.

Als deze besluiten onherroepelijk zijn en de waterveiligheidsmaatregelen worden uitgevoerd, dient de
toekomstige beheerder een schriftelijk verzoek in bij de minister van I&W tot een wijziging van de bijlagen
I, IA en/of II van de Waterwet. Dit betreft het toevoegen van het normtraject met de bijbehorende
signaleringswaarde en ondergrens, het aanpassen van de coördinaten en/of de kaart. Welke wijziging nodig
is, is afhankelijk van het concrete geval.
HBJZ bereidt vervolgens op verzoek van DGWB deze wijziging van de bijlagen I, IA en/of II bij de Waterwet
voor. Een aanpassing van de signaleringswaarde en/of de ondergrens voor een normtraject waar de
signaleringswaarde en de ondergrens gelijk zijn, waren of worden, moet ook leiden tot een wijziging van de
bijlage bij de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014.

In de wijziging van de bijlagen I, IA en/of II bij de Waterwet zal worden bepaald dat die bij koninklijk besluit
in werking treedt. In dat koninklijk besluit wordt de datum van inwerkingtreding geregeld. Een wijziging
van de subsidieregeling voorziet in haar eigen inwerkingtreding
De wetswijziging en/of wijziging van de regeling treedt pas in werking op of nabij het tijdstip waarop het
nieuwe of verbeterde normtraject volledig op functioneel is. Inwerkingtreding vindt plaats op één van de
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vaste verandermomenten voor regelgeving (1 januari of 1 juli).

NB.
De beheerder dient ook de legger aan te passen aan de nieuwe feitelijke ligging van het normtraject.

Toelichting op volgorde norm voor nieuw normtraject:

Eerst voorgenomen norm in projectplan en start realisatie project, daarna wettelijke vaststelling.
De voorgenomen norm wordt bepaald voordat het projectplan onherroepelijk is. Sterker nog, de norm
wordt in het projectplan opgenomen. Het project moet eerst zijn uitgevoerd voordat de normen voor de
nieuwe normtrajecten in de wet worden verankerd. Daarom is het in theorie mogelijk dat de voorgenomen
norm die de minister heeft toegewezen aan het nieuwe normtraject, toch nog heroverwogen moet worden.
Er is voor deze volgorde gekozen omdat de Waterwet anders niet de vigerende situatie aangeeft, maar de
toekomstige. En dan zou het kunnen gebeuren dat de wet voor niets is aangepast, terwijl de plannen zijn
flexibeler dan de wet. Het is daarnaast rechtvaardig om de normen eerst in het projectplan te zetten, omdat
daartegen bezwaar kan worden gemaakt. Zodoende is er rechtsbescherming ten aanzien van de norm bij
een projectplan, daar waar die bij een wetswijziging ontbreekt.
De volgorde van vaststelling is vastgelegd in de nota van toelichting bij een algemene maatregel van bestuur
die de bijlagen I en II bij de Waterwet wijzigt (Stb. 2015, 110) en in de memorie van toelichting bij het
wetsvoorstel tot wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (Kamerstukken II 2015/16, 34 436,
nr. 3). De basis voor dit stappenplan is daarmee in deze toelichtingen gelegd.
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