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De eerste Landelijke beoordelingsronde: goed op stoom, 
maar in nu volle vaart door, want we zijn er nog niet. 
 
Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou 
regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. De waterschappen 
en Rijkswaterstaat werken daarom voortdurend aan sterke dijken en ruimte voor 
rivieren. De waterkeringen in Nederland worden permanent door Rijkswaterstaat 
of de waterschappen geïnspecteerd en onderhouden. Zo zorgen Rijkswaterstaat 
en de waterschappen (samen verenigd in het Hoogwaterbeschermings-
programma) voor een veilige woon- en leefomgeving in deze kwetsbare delta. 
Naast dit reguliere beheer en onderhoud worden eens in de 12 jaar alle 
waterkeringen in Nederland aan de hand van landelijk vastgestelde normen 
beoordeeld. Wanneer een dijk niet voldoet aan de norm, worden er maatregelen 
genomen. Als het nodig blijkt te zijn wordt de dijk versterkt.  
 
Momenteel worden alle primaire waterkeringen in Nederland beoordeeld aan de 
hand van de in 2017 ingestelde normen. De beoordelingen moeten in 2022 klaar 
zijn om als watersector in 2023 het eerste Landelijke Veiligheidsbeeld te kunnen 
presenteren. En na beoordelingen stopt het niet: een goed uitgevoerde 
beoordeling geeft belangrijke informatie voor het beheer en onderhoud, en voor 
een goed onderbouwd versterkingsproject en daarmee een stabiel(er) 
Hoogwaterbeschermingsprogramma.  
 
In de eerste helft van de lopende beoordelingsronde (2017-2020) is er veel tijd 
gestoken in het in de vingers krijgen van de nieuwe systematiek en 
instrumenten. Inmiddels is het instrumentarium bekender terrein en door 
combinatie van de instrumenten, slimme keuzes en lokale kennis komen de 
beheerders tot steeds scherpere en betrouwbaardere inschattingen van de 
overstromingskans en categorie van normtrajecten.  
 
De Unie van Waterschappen heeft een ronde langs alle waterschappen gemaakt. 
Zij komt tot de conclusie dat er weliswaar sprake is van een steile leercurve, 
maar ook dat de waterschappen inmiddels grote stappen zetten en er vertrouwen 
in hebben dat het ze gaat lukken om op tijd alle normtrajecten te beoordelen én 
van een goede, scherpe inschatting van de overstromingskans te voorzien. Dat 
geldt overigens óók voor Rijkwaterstaat, dat na een flinke aanloop nu op gang 
komt. Het beeld is dat enkele waterschappen (bijna) klaar zijn, een grote groep 
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goede voortgang boekt, maar ook dat de planning voor enkele beheerders nog 
wat spannender is.  
 
De waterkeringbeheerders moeten gezamenlijk met de ILT en DGWB deze 
beoordelingsronde kunnen afronden. Momenteel is 27% van de primaire keringen 
beoordeeld (inclusief conformiteitsverklaring van de ILT) en is 10% ingediend bij 
ILT. Het is dus nog een grote opgave om alle beoordelingen op tijd af te ronden, 
zodat er een kwalitatief goed en gevuld eerste Landelijke Veiligheidsbeeld 
gemaakt kan worden.  
 
De beheerders trekken schouder aan schouder op en leren gaandeweg veel van 
elkaar, zowel technisch als bestuurlijk. Het Kennis- en Kundeplatform, onder de 
vlag van de STOWA, speelt een belangrijke rol bij het uitwisselen van technische 
kennis. Het delen van, maar ook het durven vragen naar kennis is cruciaal. 
 
DGWB, RWS en de Unie van Waterschappen slaan daarom de handen nog meer 
ineen om het lopende traject te ondersteunen en versnellen. Zo zijn ze continu in 
gesprek om het beoordelingsproces waar nodig en mogelijk te focussen, te 
vergemakkelijken, te versnellen, bij te sturen of een kwaliteitsimpuls te geven. 
Zo zijn er medio 2020 diverse factsheets uitgebracht om beoordelingsprocessen 
te ondersteunen. 
 
Maar we zijn afhankelijk van jullie, de beheerders, voor de juiste toepassing van 
de instrumenten en het tijdig opleveren van scherpe en reële beoordelingen. 
Ondanks de lastige situatie in deze tijd van corona wordt er hard gewerkt. Er is 
een groot gevoel van solidariteit, de sfeer op de diverse online bijeenkomsten is 
constructief en vol van positieve energie. Beheerders en hun adviseurs zijn 
bevlogen en tonen vakmanschap. 
 
We zien dat jullie hard bezig zijn en willen jullie vragen om dat te blijven doen, 
zodat we er gezamenlijk voor zorgen dat de beoordelingsronde goed en op tijd 
wordt afgerond. Laten we volle kracht doorgaan, dan hebben wij vertrouwen in 
de tweede helft van deze ronde en zien we uit naar een goedgevuld eerste 
Landelijk Veiligheidsbeeld in 2023!  
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