“ Onderhoudsactiviteiten worden meestal
uitbesteed. Daarbij worden steeds meer
eisen gesteld als het gaat om duurzaamheid
en biodiversiteit.”

KANSEN OM
VAN ELKAAR TE LEREN
Het werkveld van de waterkeringbeheerders verandert
voortdurend. In 2017 onderzocht
de Unie van Waterschappen
in opdracht van het Platform
Waterkeringbeheer hoe waterschappen en Rijkswaterstaat
omgaan met nieuwe ontwikkelingen. Met de vaststelling
van het Kader Zorgplicht en het
nieuwe Wettelijke Beoordelings-Instrumentarium voor de
primaire waterkeringen
ontstaan verschillende vraagstukken waar waterkeringbeheerdersmee aan de slag
moeten.
Dit boekje vat de aandachtspunten uit de bedrijfsvergelijking samen. Aan bod komen

toegestane functies
op waterkeringen, toetsing
en beoordeling, inspectie,
onderhoud, vergunningverlening en gebruik van leggers
en beheerregisters.
De volledige rapportage is
beschikbaar via de website
van Waterschapsspiegel.

bestaan momenteel niet voor het bijhouden
van beheerregisters. Wellicht kunnen we
op dat vlak iets van elkaar leren.”
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WATERSCHAPPEN ZIJN :
https://www.uvw.nl/
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Controle

Wij nodigen u van harte uit dit
boekje te gebruiken als vertrekpunt voor het uitwisselen van
kennis, ervaringen en vragen.
Met elkaar en met uw collega
waterkeringbeheerders.
Want waar we van elkaar
verschillen, liggen kansen
om van elkaar te leren.

www.waterschapsspiegel.nl/waterkeringen

“ Eenduidige, met elkaar afgesproken criteria

“ Een ‘ja, mits’-houding vraagt ook om extra
te investeren in kennis over waterveiligheid
en aanpassen van de algemene regels bij
een groter publiek; vergunningen zullen
dan steeds minder nodig zijn.”
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4 ONDERHOUD VAN WATERKERINGEN
Onderhoud van waterkeringen bestaat uit
het herstellen van schades en het op orde
houden van de bekleding. Dat kan groene
bekleding zijn (gras, weide) of grijze
(stenen of waterbouwasfalt). Hebben waterkeringbeheerders een onderhoudsplan?

Welke onderhoudsvormen zijn in welke mate
toegepast? En maakt het uit of waterkeringen
gemakkelijk, minder gemakkelijk of moeilijk te
onderhouden zijn? In hoeverre wordt geïnvesteerd in duurzaamheid, biodiversiteiten
cultuurhistorie?

5 VERGUNNINGVERLENING
In algemene regels en in speciﬁek beleid staat
beschreven wat waterkeringbeheerders toestaan op en rond hun waterkeringen. In
sommige gevallen is het nodig om een vergunning aan te vragen. Beheerders kennen

6 LEGGER EN BEHEERREGISTER
verschillende regels en aanpakken rond
vergunningverlening. Hoeveel vergunningen
worden jaarlijks aangevraagd, verleend en
gecontroleerd? En hoeveel bezwaarschriften
werden er ingediend?

De legger is voor waterkeringbeheerders een
wettelijk verplicht vast te stellen document.
Voor primaire waterkeringen moeten beheerders ook een beheerregister bijhouden. Daarin
staan gegevens over de kering en ontwikkelingen

op en rond de kering. Wanneer actualiseren
beheerders hun leggers? En wat nemen ze op in
de beheerregisters? Zien we verschillen, en
geven die aanleiding om inspiratie bij elkaar op
te doen of afspraken met elkaar te maken?

In opdracht van:
Platform Waterkeringbeheer

Bedrijfsvergelijkingen

In 2017 is de bedrijfsvergelijking Waterkeringen uitgevoerd. De resultaten bieden
waterkeringbeheerders (waterschappen
en Rijkswaterstaat) inzicht in de
eigen prestaties en die van hun
collega beheerders.
.

Leren en Verbeteren
Watersysteembeheer
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“ Er lopen allerlei experimenten met nieuwe
inspectiemethoden: vanaf het water met boten,
vanuit de lucht met drones, of door middel
van satellietbeelden bijvoorbeeld.”

“ Om van elkaars toetsingsstrategieën te leren
is het eigenlijk wenselijk om in het hele land
uniforme toetsingsrondes te hanteren voor
regionale waterkeringen.”
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Dit is één van de bedrijfsvergelijkingen die waterbeheerders gezamenlijk
opzetten en uitvoeren. Door
verschillen zichtbaar te maken
ontstaat de kans om van elkaar
te leren. Dat gebeurt jaarlijks door middel
van Waterschapsspiegel (donkerblauw),
aangevuld met minder frequente verdiepende
bedrijfsvergelijkingen (lichtblauw).

“ Van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’; de nieuwe
waterschapsverordening zal daarbij
moeten ondersteunen.”

Scho
on
Wa
ter

r
ive
Zu

Wat
erk
erin
gen

ater
de W
oen
d
l
Vo

Waterkeringen

De waterschappen stellen de data uit de
bedrijfsvergelijkingen openbaar beschikbaar,
via www.waterschapsspiegel.nl. Met als doel:
transparantie over prestaties, inzicht
voor geïnteresseerden, en van elkaar
leren om gezamenlijk te verbeteren.

www.waterschapsspiegel.nl/waterkeringen

FUNCTIES OP WATERKERINGEN

Van begrazing tot recreatie, van kabels en
leidingen tot wegen en windmolens. Wat is het
beleid van verschillende waterkeringbeheerders
als het gaat om dergelijke functies op de primaire
en regionale waterkeringen? Wat betekent nieuwe

regelgeving zoals de Omgevingswet voor
dit beleid? En als er geen vaststaand beleid is,
hoe gaan beheerders dan om met de groeiende
maatschappelijke druk om waterkeringen
ook voor andere functies te gebruiken?

2 BEOORDELING/ TOETSING VAN WATERKERINGEN
Waterkeringbeheerders zijn verplicht om
hun waterkeringen periodiek te beoordelen
(of toetsen). Wanneer het beheergebied in
meerdere provincies ligt, kunnen voor regionale
waterkeringen verschillende regels, kaders,
eisen en planningen bestaan. Waar staan

beheerders in dit toetsingsproces? Hoe om te
gaan met die regionale verschillen? Bestaan er
verschillende strategieën om de volgorde van
toetsing te bepalen? En is er een behoefte tot
uniformering van toetsingskaders voor regionale
waterkeringen?

3 INSPECTIE VAN WATERKERINGEN
Met inspecties wordt informatie van de actuele
toestand van waterkeringen en waterkerende
kunstwerken verzameld en geanalyseerd.
Zo wordt bepaald welke actie nodig is om de
waterveiligheid op orde te hebben.
Hebben waterschappen inspectieplannen?

Zijn deze risicogestuurd, en in hoeverre zijn
de inspectieplannen bestuurlijk vastgesteld?
Welke verschillende inspecties kennen we en
hoe vaak vinden die plaats? En op welke manier
inspecteren beheerders hun waterkeringen?

