Nieuwsbrief
Zorgplicht
Q1-2017

Nieuwsbrief Zorgplicht
“Ontwikkelingen rondom de zorgplicht
primaire waterkeringen”
Deze nieuwsbrief is de derde editie over de collectieve
inspanningen binnen de sector voor de zorgplicht
primaire waterkeringen. Rapportages opstellen,
ambities bepalen, vervolg geven aan plannen van
aanpak; er gebeurt veel bij de keringbeheerders. Ook
maakt ILT een start met de eerste formele metingen en
pakken de keringbeheerders veel verbeteracties
gezamenlijk aan. De werkplaatsen voor risicogestuurd
onderhoud lopen, een vragenlijst voor informatievoorziening staat uit bij alle trekkers en de basiseisen
zijn ook bestuurlijk omarmd. Het informeren van elkaar
is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling.
Daarvoor biedt deze nieuwsbrief een helpende hand.
Verzoek werkgroep informatievoorziening
De werkgroep informatievoorziening werkt in opdracht
van de stuurgroep zorgplicht aan het zoeken naar
verbeteringen hiervan. Dit doet de werkgroep samen
met het Waterschapshuis, Informatiehuis Water en het
platform Waterkeringbeheerders. Een vragenlijst is aan
alle keringbeheerders gestuurd met als doel een beeld
te krijgen van het landschap Informatievoorziening
voor de Zorgplicht en het verzamelen van
verbeterpunten en good practices. Deze inventarisatie
spitst zich toe op de jaarlijkse rapportage die elke
keringbeheerder opstelt. Met de inzichten adviseert de
werkgroep de stuurgroep zorgplicht over het
organiseren van verdere verbeteracties. Tijdens de
Netwerkdag Zorgplicht op 22 maart presenteren de
samenwerkende partijen de resultaten en reiken de
kansen specifiek voor uw organisatie aan.

Platform waterkeringbeheer
Programma PIW 2.0
Stuurgroep zorgplicht
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de
samenwerking tussen de STOWA, het programma
Professionaliseren Inspectie Waterkeringen (PIW),
Platform Waterkeringbeheer, UvW, RWS en de
stuurgroep Zorgplicht. Deze nieuwsbrief heeft als
doel alle betrokkenen bij de waterkeringbeheerders
te informeren over ontwikkelingen en collectieve
inspanningen van de waterkeringbeheerders voor
de zorgplicht primaire waterkeringen. Deze
nieuwsbrief komt een paar keer per jaar uit.
Op de agenda voor 1e kwartaal in 2017
Werkplaatsen onderhoud in PIW
27/01: plenaire sessie beide werkplaatsen
03/02: werkplaats 3 "Decompositie en conditiemeting"
08/02: werkplaats 3 "Risicoanalyse en onderhoud"
15/02: werkplaats 4 "Risicoanalyse en onderhoud"
17/02: werkplaats 4 "Decompositie en conditiemeting"
Netwerkdag “De Zorgplicht in de praktijk” (BurgersZoo)
22/03: ochtend met trekkers zorgplicht, in de middag
workshops met als rode draad informatievoorziening
Deelnemen? Inschrijven kan via deze link.
Kennisdag Inspectie Waterkeringen (Burgers’ Zoo)
23/03: Praktijkkennis uitwisselen en opdoen met als
thema ‘Overbruggen’, initiatief van programma PIW.
Deelnemen? Inschrijven kan via deze link.

Nieuwsbrief
Zorgplicht
Q1-2017

Platform waterkeringbeheer

Nieuwsbrief Zorgplicht

Programma PIW 2.0

“Ontwikkelingen rondom de zorgplicht
primaire waterkeringen”
Planning eerste formele meting Zorgplicht ILT
Nieuwsgierig hoe de planning eruit ziet?
2017 Q1/Q2 HH van Rijnland
HH Hollands Noorderkwartier
RWS West Nederland Noord
RWS Zee en Delta
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Waterschap Vallei en Veluwe
Wetterskip Fryslân

Stuurgroep zorgplicht
Online zorgplicht bibliotheek
Nieuw op de online zorgplicht bibliotheek staan:






Basiseisen uitvoering zorgplicht + toelichting
Infographic zorgplicht ‘Samen aan de slag’
Voorbeeld rapportages zorgplicht
Definitieve toezichtstrategie + toelichting

Klik op de link of ga zelf naar:
www.zorgplichtwaterkeringen.nl

2017 Q3/Q4 RWS Midden Nederland

RWS Noord Nederland
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Rivierenland
Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Scheldestromen

2018 Q1/Q2 HH van Delfland

HH Schieland en de Krimpenerwaard
HH de Stichtse Rijnlanden
RWS Oost Nederland
RWS West Nederland Zuid
Waterschap Aa en Maas
Waterschap Hollandse Delta

2018 Q3/Q4 RWS Zuid Nederland
Waterschap
Waterschap
Waterschap
Waterschap
Waterschap

AGV / Waternet
Hunze en Aa’s
Limburg
Noorderzijlvest
Zuiderzeeland

Terugblik ‘Klaar voor de zorgplicht!?’
De bijeenkomst ‘Klaar voor de zorgplicht!?’ is op 17
november 2016 druk bezocht. In een artistieke
ruimte in de Rijtuigenloods verzamelden ongeveer
70 bestuurders, directeuren, afdelingshoofden,
trekkers en projectleiders van de waterschappen en
Rijkswaterstaat. Van ILT waren de inspecteurgeneraal en inspecteurs aanwezig. De bestuurders
van UvW, Rijkswaterstaat en de inspecteurgeneraal gingen met elkaar in gesprek op de stelling
‘Klaar voor de zorgplicht!?’. 2014, 2015 en 2016 zijn
sterke ontwikkeljaren geweest. De handreiking
rapportage, de basiseisen uitvoering zorgplicht en
de definitieve toezichtstrategie van ILT zijn gereed.
Nu moet alles in de praktijk tot uiting komen. Op
naar de start van een nieuwe periode!

