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Werken met het WBI in de praktijk
Wat zijn de ervaringen van beheerders met het WBI tot nu toe? Dat vroegen we aan
Kees Jan Leuvenink van Waterschap Aa en Maas, die betrokken was bij de kennis- en
kundedagen van afgelopen oktober. Volgens hem moet iedereen nog wennen aan het
nieuwe instrumentarium en draait RisKeer ondertussen op onderdelen goed. Verder zijn
sommige rekentijden erg lang en is de macrostabiliteitsmodule nog niet beschikbaar.

Het merendeel van de waterkeringbeheerders is inmiddels aan de slag met het nieuwe
instrumentarium vertelt Leuvenink. De meeste daarvan zijn zich nog aan het voorbereiden. Ze
verdiepen zich in de nieuwe software en verzamelen en bewerken hun data voor de verschillende
beoordelingsstappen. Met het daadwerkelijk beoordelen van waterkeringen en het maken van
berekeningen en analyses zijn slechts enkele beheerders bezig.

Koken

De algemene indruk van Leuvenink tot nu toe is dat het werken met het WBI de beheerders
anderhalf tot twee keer zoveel tijd kost als gedacht. Dat is niet vreemd vindt hij: “Doordat een
aanzienlijk deel van de software pas laat klaar was, hebben we tijdens de generale repetitie vorig
najaar niet of nauwelijks kunnen oefenen met het beoordelen van waterkeringen. En uiteindelijk
merk je pas echt wat je moet doen en welke specifieke data je nodig hebt als je met de software
werkt. In die fase zitten we nu en waarschijnlijk gaat het net als bij koken. De eerste keer dat je
uit een nieuw kookboek kookt, voelt dat onwennig en kost het relatief veel tijd. Tegelijkertijd weet
je dat het de tweede keer sneller gaat. Ik ga ervan uit dat dit ook het geval is bij het werken met
het WBI. Niet alleen omdat we ervaring opdoen, maar ook doordat het instrumentarium verder
wordt verbeterd.”

Einddoel

Leuvenink: “Natuurlijk is het jammer dat het beoordelen van de eerste trajecten meer tijd kost dan
gedacht. En vanzelfsprekend leveren de soms nog lange rekentijden frustraties op. Toch heb ik niet
de indruk dat beheerders vrezen hierdoor het einddoel voor 2023, een goed beeld van
veiligheidssituatie, niet te halen. Dat neemt niet weg dat het in sommige gevallen knelt.
Verschillende waterschappen, waaronder wij als Aa en Maas, willen een urgent dijktraject
onderbrengen in het HWBP van 2019. Dat kan alleen als de conceptbeoordeling in december klaar
is en de definitieve in maart 2018. Voor dit soort gevallen en voor projecten met zogeheten
meekoppelkansen – waarbij dijkversterking wordt gecombineerd met andere maatregelen – is de
onverwachte extra benodigde tijd heel lastig.”
Leuvenink stelt dat de extra benodigde tijd ook in andere gevallen kan gaan knellen. “Als Aa en
Maas hoeven we relatief weinig keringen te beoordelen. Van de circa honderd kilometer keringen



die we beheren, hebben we naar verwachting begin volgend jaar zo’n 45 kilometer gedaan. Dat
betekent dat we straks nog 4 jaar hebben voor de overige 55 kilometer. Er zijn ook beheerders die
vele honderden kilometer aan keringen moeten beoordelen. Voor hen kan de extra tijd die het
beoordelen vergt, wel problematisch worden.”

Samenwerking

Leuvenink is erg blij met de toenemende onderlinge samenwerking: “Tot voor kort was er vooral
sprake van een informatiestroom vanuit Rijkswaterstaat WVL en DGRW. De laatste tijd begint dat
te veranderen. Beheerders wisselen steeds meer onderling kennis en ervaringen uit en er zijn ook
al beheerders die nadenken over een collegiale toets. Ook heb ik de indruk dat de samenwerking
met de ILT goed verloopt. De inspectie denkt mee en is bijvoorbeeld bereid om conceptrapportages
te bekijken. Verder nemen WVL en Deltares onze opmerkingen serieus en werken ze hard aan het
verder verbeteren van het instrumentarium.

Waterveiligheidsportaal
Het Informatiehuis Water heeft in nauwe samenwerking met waterschappen, IPO en RWS een
waterveiligheidsportaal ontwikkeld. Dit portaal is een praktisch hulpmiddel voor de informatie-
uitwisseling rond de beoordeling en versterking van primaire waterkeringen.
Het Waterveiligheidsportaal maakt het mogelijk om:

· Op elk moment op basis van de wettelijke beoordeling een landelijk beeld te krijgen van de
veiligheidstoestand van de primaire waterkeringen. Door de gekozen opzet zijn alle
resultaten herleidbaar tot de brondata;

· Het veiligheidsoordeel van de beheerder te voorzien van een rijksoordeel (door de
Inspectie Leefomgeving en Transport);

· Keringen die niet voldoen aan de norm aan te melden bij het HWBP;
· Op elk moment de prioritering/programmering van de te versterken waterkeringen in het

HWBP te bekijken;
· De voortgang van versterkingsprojecten uit het HWBP op elk moment te volgen.

Het Informatiehuis Water beheert het Waterveiligheidsportaal en kijkt hoe het kan worden
geoptimaliseerd. Zo zijn op het gebied van visualisatie en assemblage nog verbeteringen mogelijk.

Omgevingscommunicatie
Samen werken we aan de eerste beoordelingsronde van de primaire waterkeringen. Dat doen we
niet in het ‘luchtledige’. Zo zijn omwonenden benieuwd waar versterkingsoperaties nodig zijn, wat
er gaat gebeuren in hun omgeving, hoe veilig hun woonomgeving is en waar bijvoorbeeld het geld
aan wordt besteed. Om te zorgen dat onze communicatieboodschap en de diverse
communicatiemiddelen en -kanalen straks goed op elkaar zijn afgestemd denkt een overleggroep
met vertegenwoordigers van RWS, Unie, ILT en DGRW na over de omgevingscommunicatie en de
mogelijkheden om samen te werken. Doel is heldere en consistente communicatie richting de
samenleving. De overleggroep bespreekt ook welke communicatie nodig is om alle partners in de
waterketen goed te informeren en de rol die de Helpdesk Water daarbij kan spelen.

Verbeteren instrumentarium is continu proces
Het WBI-team werkt in samenspraak met gebruikers voortdurend aan verdere
verbeteringen van het beoordelingsinstrumentarium. Daarbij gaat het om het verhogen
van de rekensnelheid, het vergroten van de bruikbaarheid en het toevoegen van nieuwe
functionaliteiten.
“Sinds de oplevering van het nieuwe beoordelingsinstrumentarium begin dit jaar kijken we als
WBI-team op welke punten het instrumentarium verder verbeterd moet worden”, vertelt
programmaleider Alessandra Bizzarri. “Bij de prioritering van verbeteringen baseren we ons niet
alleen op eigen analyses en de vragen en opmerkingen die binnen komen bij de Helpdesk Water,
maar ook op reacties van gebruikers tijdens bijeenkomsten en signalen van het Kennis- en
kundeplatform.”

Macrostabiliteit



“In eerste instantie hebben we veel energie gestoken in het verhogen van de rekensnelheden en de
bruikbaarheid van de rekensoftware. Een andere prioriteit was de ontwikkeling van databases voor
het bepalen van de hydraulische belastingen van de laatste watersystemen. Beide ontwikkelingen
zijn meegenomen in de release van afgelopen juni.”
Inmiddels legt het WBI-team de laatste hand aan een nieuwe release die half december verschijnt.
Een belangrijke verbetering in deze release is de implementatie van de basismodule
Macrostabiliteit in RisKeer, inclusief de mogelijkheid om voor macrostabiliteit met scenario’s te
werken. Daarnaast zijn in deze release de visualisatiemogelijkheden verder uitgebreid.

Assemblagetool

Een ander onderdeel waaraan het WBI-team hard werkt is de zogeheten assemblagetool. Op dit
moment kunnen keringbeheerders bij het assembleren van toetsoordelen tot een veiligheidsoordeel
gebruik maken van het assemblageprotocol en een Excel-applicatie. Het is de bedoeling dat deze
functionaliteit in de release van mei 2018 beschikbaar is in RisKeer. Dan kunnen beheerders de
assemblagetool ook gebruiken om gevoeligheidsanalyses te maken als ondersteuning bij keuzes
tijdens het beoordelingsproces.
Bizzarri: ”Inspelend op gebruikerswensen hebben we besloten om samen met het Informatiehuis
Water de tool om te bouwen tot robuuste software en te zorgen dat RisKeer en het
Waterveiligheidsportaal straks goed op elkaar aansluiten. Die keuze betekent dat de ontwikkeling
van de assemblagetool meer tijd kost: zo moeten diverse vraagstukken worden opgelost omdat
RisKeer en het Waterveiligheidsportaal verschillende uitgangspunten hebben.”

Eisen

“Verder hebben we samen met het Hoogwaterbeschermingsprogramma nagedacht aan welke eisen
het assemblagetool moet voldoen. Daarbij zijn we niet alleen uitgegaan van het
beoordelingsproces, maar hebben we ook gekeken hoe de tool straks gebruikt kan worden bij het
prioriteren van versterkingsopgaven. We gaan ervan uit dat door deze extra inspanning uiteindelijk
de bruikbaarheid in beide processen toeneemt.”

Praktijk cases
Deze beoordelingsronde moet u als beheerder uw waterkeringen beoordelen met nieuwe normen,
een nieuw beoordelingsinstrumentarium, andere datastromen en volgens een nieuw proces. Het
kan niet anders dan dat dit bij u leidt tot allerlei vragen, bijvoorbeeld over de interpretatie van de
regelgeving. Als WVL en DGRW horen we graag wat uw hulpvragen zijn en welke knelpunten u
ervaart. Samen met deskundigen komen we regelmatig bij elkaar om vragen en knelpunten te
bespreken. De uitkomsten van deze bijeenkomsten rapporteren we onder andere in deze
nieuwsbrief. Verder leggen we belangrijke ervaringen vast in het voorbeeldenboek, in factsheets of
in redeneerlijnen.
Natuurlijk komen veel zaken al aan de orde in het kennis- en kundeplatform. Dat neemt niet weg
dat iedere beheerder met de nieuwe materie aan de slag is. Daarom komen wij graag bij u langs
om uw ervaringen, vragen, knelpunten te horen én samen naar oplossingen te zoeken. Immers,
samen leren we sneller!

Helpdesk Water

Wanneer is goed goed genoeg?
Aan welke kwaliteitseisen moet een beoordeling voldoen en hoe weet je als beheerder dat er geen
verdere analyses nodig zijn. We vroegen Anouk te Nijenhuis van het directoraat-generaal Water en
Ruimte (DGRW) naar de antwoorden op deze vragen.
Te Nijenhuis vindt het logisch dat beheerders de vraag stellen wanneer goed goed genoeg is: “Met
de invoering van nieuwe veiligheidsnormen en de ontwikkeling van een volledig nieuw
beoordelingsinstrumentarium is er veel veranderd. Daar hoort bij dat beheerders vooraf niet
precies weten welke diepgang nodig is om tot een goed oordeel over een traject te komen. In de



Ministeriële Regeling is in algemene termen beschreven waaraan een beoordeling moet voldoen:
een oordeel moet stabiel zijn en goed zijn toegelicht en onderbouwd.”
“De volgende vraag is natuurlijk hoe je tot een stabiel oordeel komt. Om beheerders te helpen bij
het beantwoorden van die vraag hebben we een factsheet gemaakt. Daarin is beschreven hoe je
met een gevoeligheidsanalyse een beoordeling slim kunt aanpakken en hoe je kunt vaststellen of
extra onderzoek of meer berekeningen tot een ander resultaat leiden”.

Stopcriteria

“In de Ministeriële Regeling hebben we ook zogeheten stopcriteria geformuleerd. Als een beheerder
aan één van deze criteria voldoet, weet hij dat zijn beoordeling goed genoeg is en hij niet verder
hoeft te gaan. Een van de criteria is dat de beheerder kan onderbouwen dat het uitvoeren van
nadere analyses er niet toe leidt dat het veiligheidsoordeel in een andere categorie valt. Een
tweede reden om te stoppen is als een beheerder met een kosten-batenanalyse kan aantonen dat
een aanscherping van het oordeel meer geld kost dan het uitvoeren van herstel- of
verbetermaatregelen. Ook kan een beheerder ervoor kiezen om een voorlopig oordeel te geven, als
duidelijk is dat voor een stabiel oordeel nog veel werk nodig is. Een voorlopig oordeel mag
overigens alleen als er geen grote veiligheidsproblemen worden verwacht.”
“Los van de stopcriteria moet een beheerder het veiligheidsoordeel altijd toelichten en laten zien
dat hij zijn kering goed kent. Hij moet bijvoorbeeld aangeven welke delen van de kering een grote
invloed hebben op het veiligheidsoordeel en of er ‘zwakke vakken’ zijn. Verder moet hij de
dominante faalmechanismen benoemen, duidelijk maken welke rol beheer en onderhoud spelen en
welke verbeteropties er zijn. Ook moet hij gemaakte keuzen goed en gestructureerd
onderbouwen.”

Ruimte voor eigen afweging

“De drie stopcriteria bieden beheerders ruimte om te bepalen en te onderbouwen of hun
beoordelingen goed genoeg zijn. Voordat de Ministeriële Regeling werd vastgesteld hebben we met
beheerders besproken dat deze ruimte wenselijk is en gedurende deze beoordelingsronde verder
ingevuld moet worden op basis van ervaringen. Nu is papier natuurlijk geduldig. Daarom helpen we
graag als er dilemma’s ontstaan. Zo kunnen beheerders werksessies aanvragen bij de Helpdesk
Water. Verder zorgen we samen met beheerders voor houvast door voorbeelden uit de praktijk te
verzamelen en via het voorbeeldenboek beschikbaar te stellen.”

Draaiboek
In een bestuurlijk geaccordeerd draaiboek, dat DGRW beheert, is vastgelegd hoe het
beoordelingsproces dient te verlopen.
Zo zijn in dit draaiboek de rollen en samenwerkingsafspraken, afspraken over het
beoordelingsproces, de wijze van voortgangsmonitoring en de communicatie met de Unie van
Waterschappen, ILT, RWS en DGRW vastgelegd. Ook zijn hierin afspraken opgenomen over het
gebruik van het Waterveiligheidsportaal. Het draaiboek is een levend document en wordt geregeld
aangepast. De laatste versie wordt vastgesteld in de komende Stuurgroep Water.
In het geactualiseerde draaiboek is onder meer een aantal informele overleggen benoemd, om met
elkaar van gedachten te wisselen, te discussiëren en om met elkaar standpunten te bepalen ter
bestuurlijke vaststelling.

Unie houdt vinger aan de pols
Een van de partijen die nauw betrokken zijn bij de huidige beoordelingsronde, is de Unie
van Waterschappen (UvW). Namens de waterschappen volgt de Unie de voortgang,
stimuleert ze de onderlinge afstemming en samenwerking en doet ze aanbevelingen
richting het rijk. De nadruk ligt daarbij op beleidsmatige en bestuurlijke zaken volgens
Eric Gloudemans van de UvW.

“Als Unie nemen we al geruime tijd deel aan het zogeheten afstemmingsoverleg”, vertelt
Gloudemans. “In dat overleg bespreken we samen met DGRW, Rijkswaterstaat, de ILT en het



HWBP de voortgang van het beoordelingsproces en de doelen die we aan het einde van de eerste
beoordelingsronde willen bereiken. Daarbij laten wij ons ‘voeden‘ door onze achterban, de
waterschappen.”

Realistisch

“Onze insteek is dat we de eerste beoordelingsronde vooral doelmatig willen houden. Zorg dat we
in 2023 weten welke waterkeringen het meest urgent moeten worden aangepakt en houd het
perspectief voor ogen dat we uiteindelijk in 2050 alle waterkeringen op orde willen hebben. Ook
pleiten we ervoor om realistisch te blijven. Immers, het is de eerste keer dat beheerders volgens
een vrijwel compleet nieuwe aanpak de veiligheid van hun keringen moeten beoordelen. Trek dus
samen op, houd elkaars hand vast en wissel leerervaringen uit!”
“Als Unie onderhouden we ook intensief contact met het Kennis- en kundeplatform. We praten met
elkaar over de voortgang, waarbij het platform zich vooral richt op de inhoud, terwijl wij meer naar
de beleidsmatige en bestuurlijke aspecten kijken. Verder werken we samen met het platform aan
de jaarlijkse voortgangsrapportage en de geplande tussenevaluaties van de beoordeling.”

Complex

“Terugkijkend op de afgelopen elf maanden, constateren we dat het WBI nog niet helemaal
voldragen en af is. We zien dat de meeste beheerders aan de slag zijn met het nieuwe
instrumentarium en er inmiddels circa tien beoordelingen zijn uitgevoerd. Tot nu toe horen we van
de waterschappen wel dat ze het beoordelen complex vinden en dat ze er aanmerkelijk meer tijd
aan kwijt zijn dan ze vooraf hadden ingeschat. Tegelijkertijd zien we dat het WBI-team hard werkt
om het instrumentarium en de toepasbaarheid ervan te verbeteren en de rekensnelheden te
verhogen.”

Landelijke Beoordelingsdag
Het verslag met foto's van de landelijke beoordelingsdag 2017 is te lezen.

KPR conferentie
Op 18 januari organiseert het Kennisplatform Risicobenadering (KPR) alweer de 2de KPR
werkconferentie in het LEF future centre te Utrecht. Dit is het moment waarop alle
actuele kennis en ervaring met het toepassen van de nieuwe normering samenkomt, dus
pak je kans! Het belooft een dynamische dag te worden; in teamverband gaan de handen
uit de mouwen en word je uitgedaagd om gezamenlijk een passend advies te geven aan
collega beheerders die actuele vraagstukken bij het KPR hebben ingebracht.
Doel is om met elkaar te ervaren hoe zelfstandig het netwerk van beheerders nu al is. Dit geeft
meteen ook richting en voeding aan de kennisoverdracht vanuit het KPR in 2018.

Deze dag staan het kennisnetwerk en de kennisoverdracht centraal. Door met elkaar aan de slag te
gaan, ervaar je de kracht en het kennisniveau van de KPR community waar je zelf onderdeel van
bent. De casussen komen direct uit de adviespraktijk van het KPR; de uitkomst van de dag wordt
dus direct benut!. Casussen over projecten met langsconstructies, faalkansbegroting, NWO’s,
macrostabiliteit zijn in voorbereiding, maar ook hier geldt dat we goede ideeën en initiatieven
vanuit ons netwerk graag ter hand nemen. Dus aarzel niet om je eigen suggesties en casuïstiek uit
de praktijk te delen via het opgaveformulier.
Opgeven kan direct via: Aanmelden Netwerkconferentie KPR.
https://community.dijkwerkers.com/kpr/


