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Helpdesk Water
De Helpdesk Water is het informatieloket voor vragen op het gebied
van zoet en zout waterbeheer en waterbeleid in Nederland.
Waterprofessionals kunnen bij de Helpdesk Water terecht voor een
antwoord op hun vraag, maar ook voor nieuws en
achtergrondinformatie.

Meer informatie: www.helpdeskwater.nl

Website:
De droogte van 2018 werkte ook in 2019 door. 
Dat was te merken aan nieuwe onderwerpen 
zoals de uitkomst van de Beleidstafel Droogte, 
maar ook de publicatie van de Leidraad 
Waterakkoorden.
Op het onderwerp Waterveiligheid is flink 
doorontwikkeld. Technische leidraden voor 
waterveiligheid kan men zelf samenstellen 
vanuit de site. Daarnaast is er een nieuwe 
zoekfunctionaliteit gekomen voor de 
documenten van het WBI (kader voor 
waterveiligheids-ontwerpen).
Op verzoek van DGWB zijn nieuwe onderwerpen 
gestart, namelijk de Programmatische Aanpak 
Grote Wateren en de totstandkoming van het 
nieuwe Nationaal Waterprogramma. 

Klantwaardering: Gemiddelde cijfer: 8,0

Positieve punten en leerpunten:
Onze klantwaardering is met 0,4 punt gestegen t.o.v. 2018 en daar zijn we trots op. We behandelen 
complexe vragen en de doorlooptijd kan daardoor soms wat oplopen. Onze klanten vinden het echter 
belangrijker dat er een gedegen antwoord komt dan dat het antwoord snel geleverd wordt. We willen 
benadrukken dat dit niet alleen onze prestatie is, maar dat we dit samen bereiken met andere RWS-

diensten, kennisinstituten en marktpartijen.
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Totaal aantal weergaven is 493.328

Het jaar 2019 is het jaar geweest waarin we terugkeken op de extreme 
droogte van 2018, we beleefden een hitterecord van 42 graden in 
Nederland en de temperatuur van het water in de Waddenzee bereikte 
21 graden. Die extremen zorgden ook voor veel inhoudelijke aandacht 
op onze website en (nog steeds) veel vragen over droogtemaatregelen. 
Daarnaast was 2019 het jaar van de voorbereiding op de komst van de 
omgevingswet. Stap voor stap wordt duidelijker wat dit zowel voor de 
inhoud als voor de organisatie van de Helpdesk Water gaat betekenen. 
We bereiden ons voor op een volledige integratie van de Helpdesk Water 
in het Informatiepunt Omgevingswet, samen met onze collega’s van 

Bodemplus, Infomil en de Helpdesk Bouwregelgeving.

23%

19%

18%

10%

9%

5%

3%

3%
2%

1%
7%

2037

Vragen

Functioneel Beheer

Ruimtelijke Adaptatie

Waterveiligheid

Waterkwaliteit

Wetgeving en beleid

Noordzeeloket

Monitoring

Website

Gebruiksfuncties

Waterbodems

Overig

Vraagafhandeling: 
Het aantal aanvragen voor het WBI-
instrumentarium blijft hoog. Veel 
waterbeheerders en adviesbureaus werken 
met dit instrumentarium aan 
waterveligheidsprojecten.
Er zijn geen duidelijke trends te herkennen 
in de vraagbeantwoording. Een kleine 
verschuiving ten opzichte van 2018 is dat 
Functioneel Beheer nu op de eerste plaats 
staat en dat Waterveiligheid van de eerste 
naar de derde plaats gezakt is. Dit komt 
waarschijnlijk door de kennisvergroting 
van de gebruikers van het WBI-kader.
Vragen over onderwerpen die veel in het 
nieuws kwamen zoals PFAS werden in 
onderlinge afstemming met collega's van 
Bodemplus behandeld. Vragen over 
lozingen door schepen lijken in opkomst te 
zijn.

Onze klanten: 
Er is sprake van een beperkte afname van vragen van 
waterschappen. Dit komt waarschijnlijk doordat deze 
doelgroep inmiddels vertrouwd geraakt is met het 
waterveiligheidsinstrumentarium. In 2018 werden er 
door deze doelgroep ook veel vragen gesteld over de 
extreme droogte en dat was in 2019 minder van 
toepassing.
Onderwijs, particulieren en belangenorganisaties vormen 
bijna een kwart van alle vraagstellers. Vergeleken met 
andere helpdesks is dat veel. We moeten deze groep niet 
vergeten als we in 2020 gaan integreren in het 
Informatiepunt Omgevingswet, waarbij eigen afwegingen 
gemaakt gaan worden over de doelgroepen die men wil 
bedienen.
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