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Aanwezig  Zie overzicht op de laatste pagina 

 

1. Opening 
De voorzitter geeft het woord aan gastheer Maarten Smits, algemeen directeur van Deltares. 
 
Iedereen van harte welkom. Deze bijeenkomst is het fysieke bewijs van samenwerking tussen overheid, 
bedrijfsleven en kennis in Nederland. 
De TFDT heeft een cruciale rol gespeeld in het tot stand brengen van de samenwerking. 
Deltares wil graag toegevoegde waarde leveren met kennis, zonder daarbij de ingenieursbureaus voor 
de voeten te lopen. Deltares is groot voorstander van het delen van kennis. 
De nieuwe normering geeft een bepaalde speelruimte, die nog beter kan worden benut. 
De Deltagoot, die na het overleg wordt bezocht, heeft 27 miljoen euro gekost. Dit heeft zich een halfjaar 
na opening al terugverdiend in maatschappelijke waarde. 
Hij wenst een ieder een vruchtbare vergadering toe. 
 
De voorzitter bedankt de heer Smits en geeft aan dat het fantastisch is dat we op deze locatie mogen 
zijn vandaag. 
 
De deelnemers, die vandaag voor het eerst aanwezig zijn bij het overleg, stellen zich kort voor: 
- Leo Voogt, hoofd afdeling waterkeringen Deltares 
- Marc Kaljouw, Van Oord, houdt zich bezig met dijkversterkingen. 
- Matthijs Timmer, contractmanager Dijkversterking Centraal Holland. 

 
2. Mededelingen 
De voorzitter vraagt speciale aandacht voor Marken. De verkenning is in de afrondende fase.  
Op Marken is een zeer betrokken eilandraad. Er moet een toekomstbestendige oplossing komen, die 
uiteindelijk wordt overgedragen aan het HHNK.  

3. Goedkeuring notulen d.d. 21 april jl. + actielijst 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd met dank aan de notuliste. 
 
F. den Heijer geeft aan dat de andere kennisinstellingen ook op de hoogte willen blijven en dat zij graag 
een kopie van het verslag van dit overleg ontvangen. De contactgegevens zullen worden aangeleverd. 
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4. OI 
Een goed proces, maar ook ambitie en techniek zijn van groot belang. 
 
De voorzitter geeft het woord aan M. v.d. Meer. 
 
De aanleiding is de overstap naar de nieuwe normering. Dit roept vragen op maar, biedt ook veel 
kansen. Er zal nog ca. 5 jaar nodig zijn om het helemaal goed te krijgen. In deze overgangsfase moet 
van de ervaringen worden geleerd. 
Er moeten spelregels komen en dit zal een spannend proces worden. 
Het OI kan worden benut om te versnellen i.p.v. dat het vertraagt. 
 
De TFDT kan bedrijven helpen om tot uitonderhandelde spelregels te komen, vóór de projecten uit (niet 
tijdens). Daarnaast kan de TFDT een adviserende rol vervullen m.b.t. VWL. Binnenkort zal er overleg 
met WVL plaatsvinden. 
De TFDT kan zelf benoemen tegen welke problemen in projecten wordt aangelopen en hoe het OI hierbij 
kan helpen. 
De experts vanuit TFDT kunnen meedenken over de problemen die er zijn en tussentijds meehelpen om 
bruibare spelregels te bepalen. 
Er zijn nu nog geen projecten voorhanden om dit middels een serieuze aanpak uit te proberen. 
 
P. Kroes geeft aan dat het OI al wordt toegepast in lopende projecten waardoor er al veel 
praktijkervaring is opgedaan. Mogelijk is dit genoeg om het om te zetten in tijdelijke spelregels. 
 
R. Jorissen geeft aan dat WSRL al de nodige ervaring heeft opgedaan. 
Een uitgangspunt is een benadering vanuit het systeem. 
Bij de lage waterkeringen van Peel en Maasvallei ligt de ambitie vanuit het programma om aparte regels 
te maken voor dit type waterkeringen. 
 
Er moeten niet te veel barrières zijn om elkaar snel in te schakelen. Zoeken wat de beste manier is om 
de samenwerking te starten. Hoe ambitieus moet het OI zijn om de versnelling te realiseren en kosten te 
beperken? 
 
Het versneld vertalen van kennis en de bouwstenen, die er zijn, en deze omzetten in spelregels is 
noodzakelijk. 
De veranderende normering kan worden benut om een aantal oude problemen op te lossen met als 
voorbeeld werken met gebiedseigen grond. Hierin speelt ook de uitvoeringskennis een grote rol, die 
door de TFDT kan worden ingebracht. Mogelijk kan hiervoor de Deltagoot worden ingezet. 
De TFDT wil graag meewerken om vertraging van het OI te voorkomen. Er wordt gezocht naar 
samenwerkingsvormen om dat te doen. 
 
De voorzitter geeft aan dat we dit met elkaar vanuit het samenwerkingsverband moeten oppakken. De 
TFDT en de Kennisinstellingen zullen een aanzet doen en zij willen dit graag samen met de 
waterschappen doen. 
 
Binnen de TFDT is een werkgroep gevormd. Binnenkort is er een afspraak met WVL. Daarna zal een 
plan worden opgesteld en dit zal met een ieder worden gedeeld. Er zal ook een schema met 
beslispunten worden opgesteld. 
Het idee wordt geopperd R. Allewijn uit te nodigen om deel te gaan nemen aan het Gouden 
Kennisbaloverleg. 
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M. Groenewoud geeft aan dat WSRL uitgaat van het huidige OI, maar waar nodig wordt gemotiveerd 
afgeweken. 
 
Het is een serieus probleem, dat serieus moet worden opgepakt. De spelregels zijn nodig voor het 
uitvoerend bedrijfsleven. 
Het streven is om voor 1 september de samenwerking te concretiseren. 
 
F. den Heijer merkt op dat er moet worden aangesloten bij de kennis die momenteel bij het WBI wordt 
ontwikkeld. Er zal een ruimte worden vrijgemaakt voor de ‘werktafel’ voor het ontwikkelen van het OI.  
We zijn afhankelijk van elkaar en we moeten met elkaar bepalen hoe we het moeten doen. Tijdens het 
proces moeten we ook een stap durven maken. 
 
P. Kroes geeft aan dat de waterschappen behoefte hebben aan één loket. Dat is nu KPR. In het gesprek 
met WVL moet dit ook worden aangekaart. 

5. POV Macrostabiliteit 
De voorzitter geeft het woord aan Jeroen van der Hoeven (WSRL). Hij geeft een presentatie ‘Werkwijzer 
stimuleren innovatieve inschrijvingen’.  
 
De POV’s lopen als een rode draad door de projecten heen. Vanuit het bedrijfsleven is iedereen 
enthousiast. Ruimte houden voor innovatie en het stimuleren en beheersen van risico’s waarbij het 
vakmanschap en gezamenlijke durf centraal staan. 
 
Het waterschap bepaalt of een nieuwe techniek uiteindelijk wordt geaccepteerd en op welke wijze samen 
het risico wordt beheerst. 
Er wordt binnen de POV nauwkeurig geanalyseerd wat de status is van de technieken. 
 
De voorzitter bedankt de heer Van der Hoeven voor zijn presentatie.  
De presentatie zal bij het verslag worden gevoegd. 

6. Belemmeringen in beeld (A. Keuzenkamp en J. Steenbergen) 
Het overzicht van de belemmeringen is samengesteld in 2012. Vervolgens is in 2013 een aantal acties 
vastgesteld voor het wegnemen van deze belemmeringen. 
Eind 2015 is de samenwerkingsovereenkomst getekend, ook met het doel gezamenlijk de 
belemmeringen op te lossen. 
De vraag is of we bij de afloop van de samenwerkingsovereenkomst in 2018 kunnen zeggen dat de 
belemmeringen grotendeels zijn opgelost. 
 
Het samenwerkingsverband streeft naar maximale waardecreatie en het beperken van maatschappelijke 
kosten. 
 
Er wordt ook gestreefd naar het behalen van ‘eigen’ doelstellingen waarbij partijen helpen elkaars 
doelstellingen te behalen. 
Waar staan we en wat moet nog worden gedaan om de doelstellingen te behalen? 
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Onderstaande vier doelen worden tijdens het overleg op een interactieve manier uitgewerkt. 
- Maximale waarde creatie 
- Beperken maatschappelijke kosten / zo veel mogelijk voorkomen hinder en schade 
- Verlagen kostprijs per kilometer 
- Verhoging van het productievolume 
Alle opmerkingen worden verzameld door A. Keuzenkamp en hij zal deze rondsturen aan de 
deelnemers. 

7. POV Waddenzeedijken 
De voorzitter geeft het woord aan Ate Wijnstra. 
 
Vanwege de beschikbare tijd zal in de presentatie voornamelijk aandacht worden besteed aan het 
inbrengen van innovaties vanuit de POV’s in projecten.  
 
Procesinnovaties zijn nieuwe concepten voor oplossingen, met als voorbeeld de dubbele dijk, de 
overslagbestandige dijk, de multifuctionele dijk en geulmanagement. 
 
Proceduretijdverkorting van 8 naar 4 jaar. 
 
De voorzitter bedankt de heer Wijnstra voor zijn presentatie en feliciteert hem met de ontvangst van de 
Alliantie Stimuleringsprijs.  
De presentatie zal bij het verslag worden gevoegd. 
 

8. Agenda vaststellen voor het volgende overleg op 1 september a.s. 
Onderstaande agendapunten zullen in het volgende overleg aan de orde komen: 
 
• Afronding belemmeringen 
• Evaluatie samenwerkingsverband  
• Prioritering 
• HWBP Kunstwerken 
 

9. Rondvraag, afsluiting 
D. v.d. Heuvel vermeldt m.b.t. versnippering in de markt dat er een bijeenkomst is geweest over de 
marktvisie van de waterschappen. De concept teksten zullen worden verspreid. Dit onderwerp komt ook 
aan de orde tijdens de Markt- en innovatiedag op 17 november a.s. 
 
 
Aansluitend aan het overleg wordt een bezoek gebracht aan de Deltagoot en de Geohal van Deltares. 
 
Datum volgend overleg 
 
Donderdag 1 september a.s. om 09.00 uur. 
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Bezoek Deltagoot en Geohal Deltares 
 
Deltagoot 
Na de vergadering is een bezoek gebracht aan de Deltagoot, de grootste golfgoot ter wereld. Hiermee 
kunnen golven tot ruim 4 meter worden opgewekt waarmee bijvoorbeeld dijken op vrijwel ware grootte 
kunnen worden beproefd. Mark Klein Breteler heeft daar iets verteld over het testen van Noorse steen, 
een dijkbekleding, en over de speciale techniek waarmee het golfschot de golven opwekt. 
 

 
 
 
Geohal 
Daarna is een bezoek gebracht aan de Geohal waar Rob Zwaan iets verteld heeft a) over de proeven 
voor piping, eerst in kleine bakjes en daarna in grotere faciliteiten, waardoor het fenomeen steeds beter 
wordt begrepen, b) over de pipingmaatregel door met ijzeroer een ondoordringbare laag te creëren, en 
c) de geocentrifuge, waarin grote drukken in en op een grondpakket worden gesimuleerd door het met 
enorme snelheid rond draaien van een bak met grond. 
Onderzoek in de Deltagoot en Geohal moet innovatie onderbouwen en invoering mogelijk maken.  
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Actielijst 
ACTIES:  Onderwerp 

 
door Deadline status 

21-04-2016-01 Impuls OI vanuit Programmabureau HWBP 
Gaan in gesprek met alle partijen. HWBP is hier 
bij betrokken. Terugkoppeling zal worden 
gedaan in volgende overleg. 

A.Nagel  afgehandeld 

21-04-2016-02 Werkgroep ‘Analyse POV’s’ vormen. 
Dit is in ontwikkeling. Er zullen kartrekkers 
worden benoemd. 

TFDT  loopt 

21-04-2016-03 Gesprek inplannen inzake vervroegde 
verkenningen Centraal Holland 
Eerste studie is afgerond. Hier komt een vervolg 
op. 
Gesprek ingepland half augustus. MV, HB, P. 
Kroes, Den Heijer. Vanuit bestaande 
samenwerkingsverband kijken hoe we elkaar 
kunnen versterken. 

J.J.de With  loopt 
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Deelnemers Periodiek Overleg Gouden Kennisbal 
 
Aanwezig 
 

Kopie aan 

Voorzitter 
Jelke Jan de With 
 

Hans van Haren - HWBP 
Marten Hoeksema – HWBP 
Erik Jan Houwing - HWBP 
Hannah Ietswaart - HWBP 
Arend Nagel - HWBP 
Jaap Schotkamp - HWBP 
 
 
Chris Griffioen – WDO Delta 
Erik Wagener – WDO Delta 
Koot van Bavel – WS Rivierenland 
Frans van den Berg – WS Rivierenland 
Gert-Jan Goelema – WS Rivierenland 
Ivo van den Berg – WS Rivierenland 
Eduard Gustin - HHR Schieland  en de 
  Krimpenerwaard 
Jasper Tamboer - HHR Schieland  en de 
  Krimpenerwaard 
Frank Pulles – WS Brabantse Delta 
Ivo Dellemann – WS Aa en Maas 
Enno Kuipers – WS Peel en Maasvallei 
Nanda Gabor – WS Zuiderzeeland 
Henk Folkers – WS Zuiderzeeland 
Patrick Blom – WS Vallei en Veluwe 
Albert Slijkhuis – WS Vallei en Veluwe 
Sjouke Hoekstra - WS Hunze en Aa’s 
Robin Witkamp – HHNK 
 
Bart Vonk – RWS WVL 
Henk van Hemert 
 
Henrike Branderhorst - TFDT 
Jan Dijkman - TFDT 
Gerben de Jong - TFDT 
Jan Put - TFDT  
Kees Scheer - TFDT 
Hans Stammes - TFDT 
Marco Veendorp - TFDT 
Daan van der Wiel - TFDT 
 

Kennisambassadeur 
Frank den Heijer 
 
Leo Voogt - Deltares 
HWBP 
Kenrick Heijn 
Richard Jorissen 
 
Waterschappen 
Pieter Kroes – WDO Delta  
Martin Groenewoud – WS Rivierenland 
Jeroen van der Hoeven – WS Rivierenland 
Ate Wijnstra - WS Noorderzijlvest 
Frederique Haslinghuis - HHR Schieland  en de 
  Krimpenerwaard 
Matthijs Timmer – Centraal Holland 
 
TFDT 
Martien Berk  
Jan van Dijk  
Remco den Hertog 
Dick van den Heuvel  
Mark Caljouw 
Nicole Geurts van Kessel  
Arjan Keuzenkamp  
Martin van der Meer 
Waldo Molendijk 
Harry Mols  
Stefan van de Sande 
Jana Steenbergen   
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