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Platform waterkeringbeheer

“Ontwikkelingen rondom de zorgplicht
primaire waterkeringen”
Dit is de eerste nieuwsbrief over de collectieve
inspanningen binnen de sector voor de zorgplicht
primaire waterkeringen. Veel keringbeheerders zijn
volop aan de slag met allerhande activiteiten en
werken daarin ook onderling samen. Het leren van
elkaar om gezamenlijk invulling te geven aan
ontwikkelopgaven wordt gedragen. We zien dat in
overleggen met de trekkers van waterschappen en
Rijkswaterstaat, binnen het platform waterkeringbeheer
en de stuurgroep zorgplicht. Het informeren van elkaar
is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling.
Daarvoor biedt deze nieuwsbrief een helpende hand.

Berichten uit de werkgroepen
Een van de zorgplichtactiviteiten die we als
waterkeringbeheerders gezamenlijk willen uitwerken is
“rapportage en rapporteren”. Doel is een handreiking te
ontwikkelen met daarin de minimale basis voor een
rapportage, zodat alle waterkeringbeheerders deze
handreiking als hulpmiddel kunnen gebruiken om in
oktober 2016 een eerste rapportage op te stellen. De
werkgroep heeft afgelopen twee maanden een opzet
samengesteld op basis van best practices. De basis
bestaat uit drie delen: 1) staat van het areaal, 2) staat
van de organisatie en 3) een kernboodschap. Deze
opzet is uit te breiden afhankelijk van de wensen in de
eigen organisatie. Zo houden we samen oog voor
verschillen in elke organisatie, maar streven we ook
meer uniformiteit na door samen vast te stellen op
welke onderwerpen en vragen de rapportage in moet
gaan en helpen we elkaar hoe je dat kan doen.

PIW 2.0
Stuurgroep zorgplicht
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het ‘collectief
zorgplicht’. Het collectief is een afstemoverleg van
STOWA, PIW, platform Waterkeringbeheer, UvW,
RWS en de stuurgroep Zorgplicht. Deze nieuwsbrief heeft als doel alle betrokkenen bij de keringbeheerders te informeren over ontwikkelingen en collectieve inspanningen van de keringbeheerders
voor de zorgplicht waterkeringen. Deze nieuwsbrief
komt vier tot zes keer per jaar uit.

Zorgplicht bibliotheek
Sinds kort is de zorgplicht bibliotheek online:
www.zorgplichtwaterkeringen.nl. Doel is om via dit
platform zo veel mogelijk kennis en best practices met
elkaar te delen. Vorig jaar is al een aantal producten
verzameld. Deze staan er reeds op. Bij deze nodigen
wij je uit om ook nieuwe producten in te sturen om te
delen met andere zorgplichtcollega’s. Een paar
spelregels:






Deel de documenten die als voorbeeld kunnen
dienen of ter inspiratie.
Schrijf in 30 – 50 woorden wat men in het document
kan lezen.
Stuur dit naar carla.dekoning@atosborne.nl.
Geef bij het toesturen van het document aan:
 Wie is de beheerder van het document
(contactpersoon, organisatie)?
 Onder welk onderwerp wil je het document
delen (zie website indeling)?
 Wanneer is het document vastgesteld?
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Berichten vanuit maandelijks trekkersoverleg
Eens per maand verzamelen de trekkers van de
zorgplicht bij waterschappen en Rijkswaterstaat zich in
Amersfoort. Aan de hand van intervisie en allerhande
resultaten uit ontwikkelingen van de zorgplicht helpen
deelnemers elkaar met de ontwikkelopgaven voor de
zorgplicht. Goede voorbeelden worden gedeeld en
afspraken onderling gemaakt om elkaar op specifieke
vraagstukken te helpen. In 2016 hebben tot heden vier
bijeenkomsten plaatsgevonden met een mooie, solide
opkomst. Wij moedigen aan dat van iedere organisatie
binnenkort een trekker aanwezig is. We zien dat de
trekkers elkaar goed kunnen helpen aangezien ieder
een eigen ontwikkelproces heeft. Het delen hiervan is
inspirerend.
Bericht van het platform Waterkeringbeheer
‘Het platform Waterkeringenbeheer bestaat uit
enthousiaste managers verantwoordelijk voor het
beheer van de dijken, duinen en dammen die ons land
beschermen tegen het water. Waterstaters en
waterschappers komen hier samen om kennis te
ontwikkelen en te delen. Professionaliseren is de rode
draad van het platform. De zorgplicht is een trigger in
het proces van het professionaliseren van ons
beheerwerk. De implementatie van de zorgplicht staat
hoog op onze agenda. Niet omdat het moet van ILT,
maar omdat we graag willen laten zien dat we ons
werk goed doen! Zorgplicht past in het verbeteren van
de informatievoorziening en het sturen van ons
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Agenda zorgplicht Q2
7 april: Kennisdag inspectie waterkeringen
13 april: Stuurgroep zorgplicht
20 april: Werksessie werkgroep ‘rapportage’
21 april: Maandelijkse bijeenkomst
26 mei: Maandelijkse bijeenkomst
15 juni: Stuurgroep zorgplicht
23 juni: Maandelijkse bijeenkomst
beheerwerk op basis van
kwetsbaarheid (risico's).’

kwaliteit,

kosten

en

Bericht van de stuurgroep zorgplicht
“Samen aan de slag”. Deze insteek is geboren uit de
gezamenlijke visie op de zorgplicht en vanaf het begin
geadopteerd door de stuurgroep. Passend begon het
jaar voor de stuurgroep met het verwelkomen van
Ellen Visser als portefeuille houdend directeur bij
Rijkswaterstaat. De stuurgroep ziet samenwerking als
basis om samen de strategische lijnen uit te zetten
voor ontwikkeling van de zorgplicht, de juiste
verbindingen en dwarsverbanden te leggen en zicht te
houden op de stappen die we als sector zetten. Doel is
maximaal van elkaar te leren. In april bespreken we de
analyse van de pilotresultaten en het beeld dat uit deze
nulmeting ontstaat. Het geeft een basis om vooruit te
kijken: waar staan we nu, waar manifesteren zich de
sterke punten en waar ligt de prioriteit voor verdere
ontwikkeling?

