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Verslag 

 

Datum   
 

Locatie  

1 september 2016 
 
Green Village, Nieuwegein 
 

Verslag  Astrid Kampinga - TFDT 

 

 

Onderwerp  Periodiek Overleg Gouden Driehoek (kennis/markt/overheid) 
donderdag 1 september 2016 

 

Aanwezig  Zie overzicht op de laatste pagina 

 

1. Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom op deze bijzondere locatie. Fijn dat iedereen er is 
en we zullen er een mooie vergadering van maken. 
 
De agendacommissie heeft de agenda voorbereid met in achtneming van de inhoud van de vorige 
vergadering. 
De vergaderingen zullen vaker op locatie plaatsvinden bij waterschappen en projecten.  
Dit keer zijn we te gast bij het Programmabureau HWBP. 
 
De nieuwe deelnemers worden verzocht zich kort voor te stellen: 
- Jordy van Dienst – nieuwe trainee HWBP (wordt begeleid door H. van Haren). 
- Ron Franken - Planbureau Leefomgeving. 

 

2. Mededelingen 

De statusrapportage van juli is verstuurd onder alle deelnemers. Daarnaast is er door de Stuurgroep 
TFDT een nieuwsbrief verspreid. 
Jelke Jan de With zit vandaag voor de laatste keer dit overleg voor. Binnen de TFDT is een dagelijks 
bestuur gevormd  (Henrike Branderhorst en Arjan Keuzenkamp) die de taken van hem zal overnemen. 
Hij geeft aan zich de afgelopen jaren met veel energie en passie te hebben ingezet voor de TFDT en hij 
zal actief blijven als onafhankelijk adviseur. 
Er breekt nu een nieuwe periode aan. Daarmee krijgt ook dit overleg een nieuwe stijl. Aan het eind van 
het overleg komt hij hier op terug. 

3. Goedkeuring notulen d.d. 16 juni jl. + actielijst 

De notulen worden met dank aan de notuliste ongewijzigd goedgekeurd en de actielijst wordt 
doorgenomen. 

4. Prioritering – A. Nagel 

Anderhalf jaar geleden zijn de waterschappen met dit programma begonnen, maar voor de marktpartijen 
is het nieuw. 
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Het programma wordt tijdens Prinsjesdag bekend gemaakt. Arend Nagel zal het programma daarna 
direct rondsturen aan alle deelnemers van dit overleg. 
 
De verwachting is dat het programma van 2017 redelijk stabiel zal zijn t.o.v. het programma 2016. 
Het aantal projecten stijgt. De uitvoeringsperioden zijn nu ook vermeld bij de planperiode. 
Dit keer wordt voor het eerst € 360 miljoen per jaar besteed aan versterken. Dit omvat 
voorbereidingskosten, kosten waterschappen, uitvoeringskosten. 
 
De opgave concentreert zich tot een aantal waterschappen (WSRL, V&V, HHSK, Rijnland). 
De ambitie is 50 km per jaar te versterken, zodat in 2050 alle waterkeringen aan de nieuwe norm 
voldoen.  
 
Over 5 jaar zal een aantal programma’s aflopen. Er is een update gemaakt van het rapport van EIB 
inzake totale samenhang. Dit wordt tijdens de markt- en kennisdag op 17 november gepresenteerd. 
Hierin is globaal te zien hoe waterschappen een deel van de markt invullen. 
 
Er is voldoende capaciteit. De kunst is de opgave eenvoudig te houden en de krachten te bundelen om 
de pieken aan te kunnen. 
 
Afgesproken wordt in het samenwerkingsverband nog verder te praten over bovenstaande. 
 
De prioritering staat op de website van het HWBP, maar dit is nog niet het definitieve programma. 
 
Projectoverstijgende verkenningen: 
Centraal Holland is afgerond. Het is nuttig om hier een evaluatie van de maken en de leereffecten te 
benutten. Er zijn drie nieuwe verkenningen toegevoegd: gezamenlijke aanpak kabels & leidingen, 
gezamenlijke aanpak contracten en systeemuitwerking hoogwaterperspectief Vecht. 
Deze worden nog besproken in de stuurgroep HWBP. 
De ambitie is deze POV’s nog meer vanuit de Gouden Driehoek op te pakken, dan de vorige POV’s .  
 
In september wordt een uitvraag gedaan bij de beheerders wat de nieuwe POV’s voor 2018 kunnen 
worden. Bijvoorbeeld gebiedsgebonden grond kan een POV zijn. 
 
De voorzitter bedankt de heer Nagel voor zijn presentatie. De presentatie zal worden meegestuurd met 
het verslag. 

5. Vervroegde verkenningen (F. den Heijer, H. Branderhorst, M. Veendorp) 

Bij het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst is gesproken over het effectueren van de 
doelstellingen van het HWBP. De vroege fase van projecten leent zich het beste voor inpassen van 
advies vanuit de driehoek, dus voordat er een plan van aanpak is bij het waterschap. 
 
De meeste geprogrammeerde vervroegde verkenningen lopen al, behalve de POV Centraal Holland. 
Deze POV kan ook worden meegenomen in de vervroegde verkenningen. 
De vervroegde verkenningen zullen regulier onderdeel worden van de verkenningsfase en niet meer 
apart worden geprogrammeerd. 
 
Goede basisinformatie aan de voorkant voor reductie van onzekerheden is noodzakelijk. Dit kan mogelijk 
door aan de voorkant in de driehoek onzekerheden vroeg te identificeren (met als voorbeeld de aanpak 
bij WSRL). 
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KPR krijgt als kennisplatform veel vragen van keringbeheerders, maar geconcludeerd wordt dat er geen 
kennisdeling (terugkoppeling) naar Deltares etc. plaatsvindt. 
 
Wendy Kooijman geeft aan dat er bij WDOD behoefte is aan gesprekken met marktpartijen vanuit 
praktijkervaring, zodat die ervaring kan worden meegenomen. Dit is gedaan bij de advisering van de 
TFDT m.b.t. de markvisie WDOD. 
Een goed moment om gesprekken aan te gaan is tijdens de overgang van vervroegde verkenning naar 
verkenning. 
 
Een aantal projecten kan worden opgepakt zodat ook de kennis kan worden gedeeld. Projecten zijn nu 
nog niet gedefinieerd. 
Er wordt nog gezocht naar een waterschap dat gebruik wil maken van een actie aan de voorkant door de 
gouden driehoek, bij de aanvang van een nog te starten vervroegde verkenning.  

6. Afronding belemmeringen 

De uitwerking van het vorige overleg is bij de vergaderstukken gevoegd. 
Hierin is alle informatie, die is opgehaald tijdens de interactieve sessie op 16 juni jl., opgenomen. 
 
Het verzoek tot formaliseren van de samenwerking in het samenwerkingsverband kwam in eerste 
instantie vanuit de programmadirectie.  
Het doel van het samenwerkingsverband is maximale waarde creatie en het beperken van 
maatschappelijke kosten door te focussen op kosten efficiency en lerend vermogen. 
 
OI/WBI is een terugkerende belemmering en geconcludeerd kan worden dat dit nog steeds zeer actueel 
is. Er gebeurt binnen het samenwerkingsverband heel veel op het gebied van het OI.  
Er wordt gekeken wat we willen met het OI en hoe dit kan worden bereikt. 
Er lopen momenteel diverse overleggen met WVL en met waterschappen. 
De nieuwe ontwerpvrijheden moeten worden uitgeplozen, zodat een stap kan worden gezet om de 
nieuwe doelstelling te halen.  
De vraag is of we dit probleem wel zien en hoe we tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen. 
De urgentie moet bij het ministerie worden gevoeld. 
Het is van belang met de verschillende partijen in gesprek te blijven zodat de urgentie duidelijk is.  
De rol voor de TFDT is het inbrengen van de ervaring vanuit de projecten, zodat gebruik kan worden 
gemaakt van de leereffecten. 
 
Frank den Heijer merkt trots op dat vandaag het WBI wordt opgeleverd. Hier is een aantal jaren aan 
gewerkt door kennisinstellingen en bedrijfsleven. De komende maanden start een ‘generale repetitie’ om 
te kijken hoe het werkt. 
In het verleden is aan het eerste WBI 12 jaar gewerkt, terwijl in de nieuwe aanpak het resultaat in 3 à 4 
jaar is behaald. 
Hij geeft een pluim aan alle mensen die hier aan hebben gewerkt. 
 
Concrete acties welke moeten worden opgepakt: 
- Agenderen markt- en innovatiedag 17 november a.s. - wie pakt dit op? 

- Stimuleren gebruik gebiedseigen grond - hoe organiseren we dit? 

- Kennis en ervaring delen, ook onderling bedrijven en onderling waterschappen 

- Goede voorbeelden zijn meest succesvol - hoe verzamelen/delen we ze? 
- Moratorium op rechtzaken door markt - bekijken waar het probleem zit en waarom dit wordt gedaan. 
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Mogelijk binnen het samenwerkingsverband werkgroepen oprichten rondom “onderling vertrouwen” en 
“perceptie aanbestedingsrecht. 
 
De TFDT zal veel meer gaan oppakken binnen de werkgroepen. 
Op concrete projecten kunnen mogelijk gezamenlijke acties worden opgepakt. 

7. Evaluatie samenwerkingsverband – interactieve sessie 

In vier groepen wordt het samenwerkingsverband geëvalueerd op basis van de volgende vragen: 
  
Bereiken we wat we willen bereiken? 
Vinden we elkaar voldoende? 
Versterken we elkaar voldoende? 
Wat gaat goed, wat kan nog beter? 
(Hoe) bereiken we de juiste lagen in de verschillende organisaties? 
Spreken we elkaar voldoende aan binnen ons samenwerkingsverband? 
(Hoe) vinden we de juiste projecten om onze doelen bereiken? 
En, vanuit de belemmeringen: vertrouwen we elkaar voldoende? 
 
De uitkomsten zullen tijdens het volgende overleg aan de orde komen. 

8. Agenda vaststellen voor het volgende overleg 

Onderstaande agendapunten zullen in het volgende overleg aan de orde komen: 
- Uitkomst evaluatie samenwerkingsverband 
- HWBP Kunstwerken 

9. Rondvraag en afsluiting 

Jelke Jan de With neemt het woord: 
 
De TFDT is gestart in november 2012. Het moest vooral geen praatgroep worden, maar we moesten het 
juist anders gaan doen. Trachten kolommen af te brengen en juist te verbinden. 
Het team is heel belangrijk, want hier worden de krachten gebundeld. 
We moeten blijven bewegen en niet verstarren. En er moet tijd worden vrijgemaakt voor verandering, 
anders lukt het niet. 
Hij is trots op hetgeen de TFDT heeft bereikt en hij wenst een ieder heel veel succes. Het is een 
geweldige uitdaging! Maak van de gouden driehoek een kennisbal en laat de bal rollen en werk vooral 
vanuit het samenwerkingsverband. 
Het team wordt bedankt voor de samenwerking. 
 
We willen de lijn doorzetten naar het vergaderen op locatie bij waterschappen om de betrokkenheid te 
vergroten. Dit gaat gepaard met het voorstel een roulerend voorzitterschap door de waterschappen in te 
stellen. Een vertegenwoordiger van desbetreffend waterschap kan deel uitmaken van de 
agendacommissie en het overleg voorzitten. 
Dit overleg moet technisch en contractueel een uitdaging zijn en blijven. 
Een ieder wordt verzocht dit idee eens te laten bezinken. 
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Frank den Heijer spreekt een woord van dank uit naar Jelke Jan en geeft aan dat hij de afgelopen drie 
jaren als zeer mooi heeft ervaren. Hij leest een tekst voor die betrekking heeft op de overdracht van 
kennis en vakmanschap. Hij bedankt Jelke Jan voor alles dat hij heeft gedaan en overhandigt hem een 
cadeau. 
 
Arend Nagel bedankt Jelke Jan voor zijn bijdrage aan het samenwerkingsverband en overhandigt hem 
ook een cadeau. 
 
Jelke Jan bedankt de sprekers voor hun mooie woorden en wenst een ieder succes bij het behalen van 
de gezamenlijke doelstelling waarbij tijd de belangrijkste factor is. We moeten voldoende tijd maken om 
de veranderingen mogelijk te maken, want anders verandert er niets! 
 

 

Actielijst 

 
ACTIES:  Onderwerp 

 

door Deadline status 

21-04-2016-02 Werkgroep ‘Analyse POV’s’ vormen. 

Dit is ontwikkeling. Er zullen kartrekkers worden 

benoemd. 

TFDT  loopt 

21-04-2016-03 Gesprek inplannen inzake vervroegde 

verkenningen Centraal Holland 

  Wordt behandeld 

bij agendapunt 5 

01-09-2016-01 Nieuwe POV’s – oppakken in Gouden Driehoek  allen   

01-09-2016-02 Vervroegde verkenningen – waterschap zoeken 

die gebruik wil maken van een actie aan de 

voorkant door de Gouden Driehoek 

TFDT   
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Aanwezig 
 

Kopie aan 

Voorzitter 
Jelke Jan de With 
 

Diederik Bijvoet - HWBP 
Marten Hoeksema – HWBP 
Erik Jan Houwing - HWBP 
Hannah Ietswaart - HWBP 
Jaap Schotkamp - HWBP 
Kenrick Heijn - HWBP 
Richard Jorissen- HWBP 
 
Pieter Kroes – WDO Delta  
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 
Martin Schepers – WS Rivierenland 
Jasper Tamboer - HHR Schieland  en de 
  Krimpenerwaard 
Frank Pulles – WS Brabantse Delta 
Ivo Dellemann – WS Aa en Maas 
Diederik Timmer – WS Peel en Maasvallei 
Nanda Gabor – WS Zuiderzeeland 
Henk Folkers – WS Zuiderzeeland 
Albert Slijkhuis – WS Vallei en Veluwe 
Sjouke Hoekstra - WS Hunze en Aa’s 
Ate Wijnstra - WS Noorderzijlvest 
Dolcé Mulders - HHNK 
Robin Witkamp – HHNK 
 
Bart Vonk – RWS WVL 
Henk van Hemert – RWS WVL 
 
Jan van Dijk - TFDT 
Dick van den Heuvel - TFDT 
Waldo Molendijk - TFDT 
Harry Mols - TFDT 
Kees Scheer - TFDT 
Daan van der Wiel - TFDT 
 

Kennisambassadeur 
Frank den Heijer 
 
Kennisinstellingen 

Ron Franken – Planbureau Leefomgeving 
 
HWBP 

Arend Nagel 
Hans van Haren 
Jordy van Dienst – trainee 
 

Waterschappen 
Wendy Kooijman – WDO Delta 
Martin Groenewoud – WS Rivierenland 
Patrick Blom – WS Vallei en Veluwe 
Frederique Haslinghuis - HHR Schieland  en de 
  Krimpenerwaard 
Eduard Gustin - HHR Schieland  en de 
  Krimpenerwaard 
Matthijs Timmers – Centraal Holland 
 

TFDT 
Martien Berk  
Henrike Branderhorst 
Jan Dijkman  
Remco den Hertog 
Gerben de Jong  
Nicole Geurts van Kessel  
Arjan Keuzenkamp  
Hans van Leeuwen 
Martin van der Meer 
Jan Put  
Stefan van de Sande 
Hans Stammes  
Jana Steenbergen   
Marco Veendorp 

  
 


