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Drinkwaterbedrijven, gemeenten, provincies, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en waterschappen werken samen aan:

versie maart 2021
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Introductie

Kwetsbaarheden en dreigingen in de watersector zijn steeds meer digitaal 
van aard. Cyberaanvallen op operationele technologie hebben grote 
maatschappelijke en economische impact op belangrijke sectoren zoals 
drinkwater, riolering en gemalen. Partijen uit de watersector hebben 
daarom de handen ineengeslagen om de cyberweerbaarheid te versterken 
en zo aanvallen in de toekomst het hoofd te bieden.

Om in de toekomst beter voorbereid te zijn op cyberaanvallen, is voor en 
door de watersector het programma Versterken Cyberweerbaarheid in de 
Watersector opgezet. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en 
partijen in de watersector werken in dit programma samen in diverse 
projecten, die met name gericht zijn op operationele technologie.
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Uitgangspunten van het programma
-  De projecten in het programma dragen bij aan een daadwerkelijke 

versterking van de cyberweerbaarheid in de watersector.
-  Het programma faciliteert de uitvoering van de projecten die door 

de sector zijn geformuleerd. 
-  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zorgt voor een 

programmateam en neemt de partners zoveel mogelijk werk uit 
handen. De partners leveren met hun kennis en expertise waarde-
volle input in de projecten. 

Missie van IenW / DGWB 
De kwaliteit en veiligheid van water is van groot belang voor iedere 
burger. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet 
daarom in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte 
doorstroming in een veilige, goed ingerichte en schone omgeving. Het 
ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het 
water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de 
kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een 
circulaire economie. Zo blijft Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar.

Structuur van het programma

Programma Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector.

Regiegroep
Vertegenwoordigers van partners op strategisch niveau, sturen het 

programma op grote lijnen.

Programmateam
Verantwoordelijk voor de 

dagelijkse aansturing van het 
programma en de projecten. 

Klankbordgroep
Vertegenwoordigers van 
partnerorganisaties en 

stakeholders die meedenken op 
inhoud en uitvoering.

Projecten
Uitvoering door projectleiders en projectteams van marktpartijen, 

begeleidingscommissies met vertegenwoordigers van 
partnerorganisaties. 
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Projecten

Het programma Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector voegt 
3 bestaande trajecten samen. Hiervoor zijn door de sector prioriteiten en 
behoeften geformuleerd. De projecten focussen zich met name op de 
cybersecurity van operationele technologie. 

1. De aanvullende afspraken uit het Bestuursakkoord Water (BAW+)
2. Het Kennis- en Innovatieprogramma
3. VNAC-bestedingsplan Drinkwater

Het programma heeft circa 15 projecten geformuleerd die moeten bijdragen 
aan de versterking van de cyberweerbaarheid in de watersector. De 
projecten volgen de 5 fases van cybersecurity: Identify, Protect, Detect, 
Respond, Recover. Het programma is afgerond nadat de individuele 
projecten beëindigd zijn, eind 2022. 
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>

Overzicht van alle projecten Klik op een project voor meer informatie

Van start in 2019:

Van start in 2020:

>

> >

>

>

>3VNAC-projecten Rijkswaterstaat > 3T�oezicht en handhaving op de WBNI 
(ILT) 

>

>

3

Vitaliteitsbeoordelingen

Haalbaarheidsstudie harmonisatie �
standaarden voor de Cybersecurity  
van Industrial Control Systems (ICS)

> Ketenanalyse watersector
Cybersecurity Watermanagement – 
Centre of Excellence

>

>Uitbreiding SOC-RWS monitoringsdienst > Serious gaming voor de drinkwatersector Cybervolwassenheidsbeelden

Van start in 2021:

Verkenning SOC drinkwater Methodiek en uitvoering risicoanalyses Ontwikkelen SCADA-norm

Van start in 2022:

Red Team Blue Team training voor de 
watersector

Formuleren maatregelen
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Deze projecten zijn afgerond 

VNAC-projecten Rijkswaterstaat
Start: 2019

Binnen Rijkswaterstaat zijn er 5 projecten, gefinancierd uit VNAC-gelden, 
die werken aan het versterken van de cyberweerbaarheid, namelijk: 
Landelijk Meetnet Water, verbeteren incident response keren en beheren 
(SOC/CERT), Veilig Digitaal Samenwerken, Big Data en Threat Intelligence.

Met het beschikbaar stellen van de VNAC-middelen is er budget vrijge-
komen om het cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water (LMW) 
een impuls te geven. Dit project ligt goed op schema en met het overmaken 
van de VNAC-middelen kunnen we dit project als afgerond beschouwen. De 
projecten SOC/CERT, Veilig Digitaal Samenwerken, Big Data en Threat 
Intelligence zijn gezamenlijk opgegaan in het project Uitbreiding SOC-RWS 
monitoringsdienst en kunnen we dus ook als afgerond beschouwen.
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Dit project is afgerond 

Toezicht en handhaving op de WBNI (ILT)
Start: 2019

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is een implementatiepro-
gramma cybersecurity gestart. In het programma staat de meerjarige visie 
op het toezicht beschreven en hoe we deze moeten implementeren binnen 
de organisatie. In het programma is ook aandacht voor de kennis en kunde 
op personeelsvlak die de komende jaren nodig is. De ILT is daarom 
begonnen met de werving van personeel. Ook richt de ILT opleidings-
trajecten in, zoekt het verder de samenwerking op met andere toezicht-
houders en gaat het verkennen wat in gezamenlijkheid mogelijk is.
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Vitaliteitsbeoordelingen
Start: 2019

Dit project voorziet in de ontwikkeling van een robuust en generiek 
inzetbaar afwegingskader voor de beoordeling of een object vitaal is of niet. 
Binnen de Europese en de Nederlandse Nationale Veiligheidsstrategie zijn 
prioritaire belangen aangewezen. Om deze belangen te beschermen, is een 
aantal processen formeel als ‘vitaal’ aangemerkt. Deze processen dienen 
een verhoogd weerbaarheidsniveau te hebben, gelet op de potentiële 
catastrofale impact bij falen. 

Het proces keren en beheren is een van deze vitale processen. Bepaalde 
onderdelen in de infrastructuur van keren en beheren zijn van groot belang. 
Deze vitale assets of objecten vallen nu al onder de meldplicht, maar gaan 
op den duur ook onder de zorgplicht van de Wet Beveiliging Netwerk- en 
Informatiesystemen (WBNI) vallen. 

Binnen het areaal van Rijkswaterstaat zijn de vitale objecten al  
geïdenti fi ceerd, maar bij de waterschappen nog niet. Met behulp van  
het vast gestelde afwegingskader zullen de objecten bij de waterschappen 
geanalyseerd worden.
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Dit project is afgerond 

Haalbaarheidsstudie harmonisatie 
standaarden voor de Cybersecurity van 
Industrial Control Systems (ICS)
Start: 2020

In dit project onderzoeken we de haalbaarheid en wenselijkheid van 
gezamenlijke standaarden voor Industrial Control Systems (ICS) binnen de 
watersector. Het project kijkt naar de meerwaarde die de gezamenlijke 
standaarden hebben voor het verhogen van de cyberweerbaarheid van de 
sector en welke bestaande normen hieraan een bijdrage kunnen leveren. 

Het project bestaat uit deskresearch en interviews met diverse water-
partners om bestaande informatie over standaarden en normen te  
verzamelen. Er wordt nauw samengewerkt met de BAW-partners in de 
begeleidingscommissie. Het totale project is gestart en afgerond in de 
eerste helft van 2020.
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Ketenanalyse watersector
Start: 2020

Dit project ontwikkelt een methodiek voor het uitvoeren van digitale 
ketenanalyses binnen de gehele watersector. Het project start met het in 
beeld brengen van dreigingen en kwetsbaarheden van digitalisering en het 
terugbrengen van cyberrisico’s in de watersector.

Dit onderzoek richt zich op de cyberweerbaarheid van de keten. De focus 
ligt op procesautomatisering, de digitale keten die het fysieke proces 
ondersteunt. Het fysieke proces bakent de digitale systemen af en worden 
onderzocht.

Het project kent 2 fases, uitgevoerd in 2020 en 2021. In de eerste fase ligt de 
nadruk op het ontwikkelen en beproeven van een methodiek voor keten-
analyses binnen de watersector. De resultaten van de beproefde methode 
komen aan bod in de 2de fase en vormen de basis voor 3 aanvullende 
ketenanalyses. De lessons learned uit de eerste fase worden in de 2de fase 
gebruikt om de methode aan te scherpen.
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Cybersecurity Watermanagement – Centre 
of Excellence
Start: 2020

Het verduurzamen van kennis en kunde over operationele technologie en 
Cybersecurity in de watersector: dat is het ultieme doel van het Centre of 
Excellence voor Cybersecurity in het Watermanagement. Vanuit het Kennis 
& Innovatieprogramma (K&I) van het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat zijn hierover al verschillende ideeën geformuleerd. 

In 2020 gaat het project van start: de inventarisatie van verschillende 
scenario’s is stap 1. De projectleider brengt in kaart hoe het Centre of 
Excellence eruit zal zien en schetst hiervoor verschillende beelden. In 2021 
wordt de volgende stap richting een plan van aanpak en implementatie 
genomen. 
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Uitbreiding SOC-RWS monitoringsdienst
Start: 2020

In dit project wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een Security 
Operations Centre (SOC) voor de watersector. Het doel: het vergroten van 
handelingsperspectief in geval van de voorbereiding of daadwerkelijk 
digitale aanval door vroegtijdige detectie.

Samen met de waterschappen en Rijkswaterstaat kijken we naar het 
uitbouwen van het bestaande SOC van Rijkswaterstaat naar een volgend 
volwassenheidsniveau en een betere integratie met de behoefte van de 
waterschappen. Op dit moment is er een intensieve samenwerking tussen 
Rijkswaterstaat en de waterschappen in het Computer Emergency Response 
Team (CERT WM). Dit is met name reactief van aard. Dit project test de 
mogelijkheden om die samenwerking uit te breiden met een monitorings-
dienst. In Q2 2021 wordt gestart met het opstellen van een Proof of Concept.
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Serious gaming voor de drinkwatersector
Start: 2020

Dit project betreft het ontwikkelen van een serious game op het gebied van 
cybersecurity, crisismanagement en operationele technologie ten behoeve 
van de 10 drinkwaterbedrijven in Nederland. De drinkwaterbedrijven willen 
vaker en meer laagdrempelig oefenen om op specifieke dreigingen 
voorbereid te zijn. De serious game is bedoeld om kennis bij medewerkers 
en het handelingsperspectief in crisissituaties te vergroten.

Het project is opgedeeld in 3 fases. In de eerste fase formuleren wordt een 
plan van aanpak; waarin inhoudelijke, didactische, creatieve en technische 
randvoorwaarden voor de serious game worden vastgesteld. Dit gebeurt in 
samenspraak met de drinkwaterpartners. Tevens start een eerste pilot/
proefversie. In de 2de fase voeren we het product uit bij een of meerdere 
drinkwaterbedrijven. In deze fase is ook ruimte voor bijsturing en door -
ontwikkeling. In de derde fase vindt evaluatie en verduurzaming van het 
product plaats.
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Cybervolwassenheidsbeelden
Start: 2020

In oktober 2020 is de eindrapportage Sectorbeelden cybersecurity vast -
gesteld door de stuurgroep cybersecurity. Die levert een eerste beeld van de 
volwassenheid van de genomen cybersecuritymaatregelen binnen de 
verschillende sectoren van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
Het onderzoek binnen de sector afvalwater zal op een later moment 
plaatsvinden bij gemeenten, waterschappen en industriële 
afvalwaterzuiveringen.

Begin 2021 liggen de meeste onderzoeken bij de betrokken partijen goed op 
schema en is als gevolg van de grote vraag naar dit onderzoek het aantal 
deelnemende gemeenten uitgebreid van 4 naar 11. Daarnaast lopen er 
onderzoeken bij 3 industriële afvalwaterzuiveringen. Het doel van het 
onderzoek is enerzijds om inzichtelijk te maken hoe groot de maatschappe-
lijke gevolgen van cyberincidenten zijn en hoe deze worden afgedekt. 
Anderzijds richt het onderzoek zich op een opsomming van de bestaande en 
aankomende verplichtingen en standaarden voor het beschermen van 
ICT-systemen. De eindrapportages worden uiterlijk Q3 2021 verwacht. 
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Verkenning SOC drinkwater
Start: 2021

Naast de uitbreiding van het SOC-RWS vindt er ook een inventarisatie plaats 
naar de wensen voor een SOC bij de 10 drinkwaterbedrijven. Dit project 
bestaat uit 2 fases, waarvan fase 2 een doorloop zal hebben naar 2022. 

In fase 1 inventariseren we de gewenste capaciteiten. Welke diensten en/of 
capaciteiten willen de drinkwaterbedrijven met hun SOC afgedekt hebben? 
In de eindrapportage zal op basis van expert judgement een onderscheid 
worden gemaakt tussen must have’s en nice to have’s. Fase 2 neemt 
vervolgens de must have’s als uitgangspunt in een haalbaarheidsonderzoek 
met als beoogd resultaat de identificatie van de 2 opties met de meeste 
toegevoegde waarde én haalbaarheid.

Deze inventarisatie kan leiden tot een gemeenschappelijk SOC, en op een 
later moment integratie met het SOC van Rijkswaterstaat.  
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Methodiek en uitvoering risico-analyses
Start: 2021

Met dit project verkennen we in hoeverre een gemeenschappelijke 
methodiek voor het identificeren van risico’s wenselijk en haalbaar is. 
Goede methodieken zijn essentieel voor het goed mitigeren van de 
onacceptabele risico’s. Bij de verschillende partnerorganisaties worden 
diverse methodieken gebruikt voor algemeen risicomanagement en in veel 
gevallen aparte methodieken voor cybersecurity. Doordat er een grote 
ketenafhankelijkheid bestaat binnen de sector, kan een gemeenschappelijk 
kader voor het identificeren en mitigeren van risico’s de cyberweerbaarheid 
van de gehele keten verhogen.  
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Ontwikkelen SCADA norm 
Start: 2021

Het ontwikkelen van een systematiek voor het identificeren, beoordelen en 
beheersen van cyberrisico’s in de procesautomatisering van kritieke infra-
structuur. In Q1 2021 is gestart met de verkennende fase, inclusief het 
opstellen van een plan van aanpak. 

Deze afspraak wordt in twee deelprojecten uitgevoerd: 
1)   CSIR 3.0: onder regie van Het Waterschapshuis en Rijkswaterstaat werkt 

een projectteam aan het aanpassen van de Rijkswaterstaat standaard 
CSIR 2.0 (Cyber Security Implementatie Richtlijn) naar een implemen-
teer bare versie voor de waterschappen.

2)  BIACS (Baseline Industriële Automatisering Cyber Security): in 
afstemming met diverse stakeholders stellen we op basis van de 
Rijkswaterstaat CSIR 2.0 een algemeen kader op, dat bruikbaar is voor 
meerdere sectoren. Met de ministeries van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijks relaties, Economische Zaken en Klimaat en Justitie en 
Veiligheid wordt gekeken naar de bredere toepasbaarheid van dit kader, 
in navolging van het advies van de Cyber Security Raad hierover.

1
Identify

2 
Protect

3 
Detect

4 
Respond

5 
Recover



Introductie Projecten Samenwerking ContactProjecten

Red Team Blue Team training voor de 
watersector
Start: 2021

Vanuit het programma bieden we in 2021 een Red Team Blue Team training 
aan voor professionals in de watersector die werken met OT. De training is 
bedoeld om de samenwerking te versterken, de kennis en kunde van de 
professionals op het gebied van cybersecurity te vergroten en de ervaring 
van een simulatie cyberaanval mee te geven.
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Samenwerking

De partnerorganisaties werken samen in het programma Versterken 
Cyberweerbaarheid in de Watersector. Ook zoeken we brede samen-
werking met andere stakeholders en programma’s op het gebied van 
cybersecurity. 

De partners
- Drinkwaterbedrijven
- Gemeenten
- Provincies
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
- Rijkswaterstaat
- Waterschappen 

De stakeholders
- Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
- Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Andere programma’s
-  Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024 (Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten)
-  Programma Informatieveiligheid en Privacy 2020-2024 

(Het Waterschapshuis)
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Het programma wordt uitgevoerd door een programmateam, gevestigd bij 
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer weten? Neem gerust contact op via 
cyberweerbaarheidwater@minienw.nl.

Contactpersonen: René Marchal en en Jeroen van den Berg 
(programmateam).

Contact

mailto:cyberweerbaarheidwater@minienw.nl
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