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Deze nieuwsbrief is de tweede (zomer-)editie 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
informeren van elkaar is een belangrijk onderdeel van
de ontwikkeling. Daarvoor biedt deze nieuwsbrief een
helpende hand.

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.

Beeld waar de sector in de ontwikkeling staat
Om een gedeeld beeld te krijgen waar de sector
grosso modo staat in de ontwikkeling van de zorgplicht
is op initiatief van de stuurgroep zorgplicht een analyse
uitgevoerd op basis van de auditresultaten uit 2014 en
2015 die keringbeheerders en IL&T hebben gedeeld.
Hoofdbevindingen uit het rapport zijn:
 Uitvoering van de operationele activiteiten in de
zorgplicht is redelijk op orde.
 Probleemkind onder de operationele activiteiten
is het beheren van de dagelijkse gegevens.
 Procesinrichting van de zorgplicht is zorgelijk,
maar er zijn voldoende ‘best practices’.
 Bij veel beheerders ontbreekt de samenhang
tussen en sturing op de zorgplicht activiteiten.
 Geen enkele beheerder heeft evalueren en
hieraan gevolg geven aantoonbaar ingericht.
De analyse geeft geen totaalbeeld, maar een indicatie
van de ontwikkelopgave. In de basis lijkt de uitdaging
vooral te liggen op strategisch niveau en het
aantoonbaar en procesmatig invulling geven aan de
zorgplicht (de meer ‘papieren’ basis). Deze analyse is
te vinden op www.zorgplichtwaterkeringen.nl.

Bericht van de ILT
De ILT is momenteel haar toezichtstrategie zorgplicht
voor 2017 en verder aan het voorbereiden. Een ‘eerste
proeve’ van deze strategie is toegelicht bij de
Stuurgroep Zorgplicht. Op onderdelen zal het toezicht
ten opzichte van de pilots worden aangepast. Daarbij
krijgt met name de beoordeling van de uitvoering van
de operationele activiteiten aandacht. De ILT zoekt
hiervoor naar een basiskwaliteitsniveau dat als
maatstaf moet dienen bij de reality-checks. De
behoefte hieraan van de ILT valt samen met de ambitie
binnen
de
Stuurgroep
Zorgplicht
om
als
waterkeringbeheerders ook zelf een gezamenlijke
maatlat voor de uitvoering van de zorgplicht te
ontwikkelen. Dat was reden om af te spreken om de
zoektocht naar het vereiste basisniveau gezamenlijk
vorm te geven in het komende halfjaar. De stelling van
de ILT is dat afstemming van haar eigen maatlat op de
maatlat van de beheerders de effectiviteit van haar
toezicht ten goede komt.
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Ambitiemodel implementatie zorgplicht: prioritaire
activiteiten om op te pakken
Op initiatief van de stuurgroep zorgplicht is een
ambitiemodel implementatie zorgplicht in ontwikkeling
om gezamenlijk richting te geven aan de prioriteiten
van de keringbeheerders voor de implementatie van de
zorgplicht. De bevindingen uit de analyse over de
pilotresultaten zijn als opmars gebruikt voor het
ambitiemodel. Het model heeft niet als doel het kader
zorgplicht te vervangen. Het is een aanvulling op
onderdelen van het kader. Het ambitiemodel is
ontwikkeld voor degene die binnen het waterschap of
RWS eindverantwoordelijk is voor het geheel van de
zorgplicht en opdracht heeft om de zorgplicht verder te
ontwikkelen (op niveau van bestuur en management).
Het ambitiemodel kan worden gezien als een eerste
‘checklist’ dan wel opdrachtomschrijving waarmee
deze eigenaren sturing geven aan de ontwikkeling. Het
ambitiemodel blijft in 2016 nog in ontwikkeling. Een
concept staat op www.zorgplichtwaterkeringen.nl.
Terugblik op maandelijkse trekkersoverleggen
De laatste trekkersbijeenkomst voor de zomer vond
plaats op 23 juni 2016 en stond deels in het teken van
terugblikken en vooruitkijken. De informele en open
sfeer van het overleg wordt door de aanwezigen
gewaardeerd. Het is goed om van elkaar te horen wat
er speelt en waar anderen mee bezig zijn. Ook voor de
landelijke ontwikkelingen in het gezamenlijke traject
tussen waterschappen en RWS. De meerwaarde van
een dergelijk overleg is voor iedereen verschillend.

Stuurgroep zorgplicht
Online zorgplicht bibliotheek
Wat kan je vinden in de zorgplicht bibliotheek?





Voorbeelden ter inspiratie en kennisdeling
Producten van de werkgroepen

Documentatie van de stuurgroep zorgplicht
Zie: www.zorgplichtwaterkeringen.nl.

Sommigen hebben veel gehaald. Voor het vervolg van
de bijeenkomsten na de zomer gaat de frequentie naar
om de 5-6 weken. Zodra deze data bekend zijn worden
de trekkers hierover geïnformeerd.
Start ontwikkeling basiseisen uitvoering
Donderdag 21 juli 2016 is de werkgroep ‘basiseisen
uitvoering zorgplicht’ van start gegaan. Voortkomend
uit een gesprek tussen de stuurgroep zorgplicht en ILT
is besloten een werkgroep te starten om ‘de
thermometers’ op elkaar af te stemmen betreffende de
uitvoering van de zorgplicht. Zie hiervoor ook het
bericht van ILT in deze nieuwsbrief. Aan de werkgroep
nemen waterschappen, RWS en ILT deel. Insteek is
dat de set ‘basiseisen’ van, door en voor de
keringbeheerders is. Hoe deze basiseisen eruit komen
te zien is nog in ontwikkeling. De werkgroep vindt het
belangrijk andere keringbeheerders hierin te betrekken
en zal actief het contact zoeken om de trekkers goed
te informeren.

