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Verslag 
 
Datum   
 
Locatie  

21 januari 2016 
 
Waterschap Drents Overijsselse Delta 
Dokter van Thienenweg 1 te Zwolle 

Verslag  Astrid Kampinga 
 

 

Onderwerp  Periodiek Overleg Gouden Kennisbal 

 

Aanwezig  Zie overzicht op de laatste pagina 

 
Welkom 
 
De voorzitter, Jelke Jan de With, geeft het woord aan Erik Wagener, directielid WDO Delta. 
 
Erik Wagener heet een ieder van harte welkom bij Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta).  
WDO Delta is een nieuw waterschap, samengesteld uit Waterschap Groot Salland en Waterschap Reest 
en Wieden. Over circa een half jaar verhuist het waterschap naar een nieuw gebouw. Vanmiddag zal de 
marktdag van de oostelijke waterschappen plaatsvinden in het nieuwe gebouw.  
Als directielid ben ik verantwoordelijk voor waterveiligheid. WDO Delta heeft een omvangrijk programma 
voor het HWBP, 13 projecten. Het waterschap vindt samenwerking met de markt heel belangrijk, 
vandaar dat dit overleg van harte wordt ondersteund. Ik wens jullie een goed overleg toe. 
 
 
1. Opening door Programmadirectie Hoogwaterbescherming 
 
Arend Nagel heet namens de programmadirectie een ieder van harte welkom. Richard Jorissen kan tot 
zijn spijt helaas niet aanwezig zijn i.v.m. andere verplichtingen. 
In het vooroverleg met Richard kwam één centraal woord naar voren, namelijk ‘groei’. Dit blijkt ook uit 
het aantal deelnemers dat vandaag aanwezig is.  
In september 2015 vond de eerste HWBP marktdag plaats, waar ook de samenwerkingsovereenkomst is 
ondertekent. Hopelijk volgen er nog andere landsdelen mb.t. het organiseren van marktdagen. 
 
Inmiddels zijn er bijna 60 projecten, dit waren er 20.Ook financieel gezien gaan we een hele stap maken 
met het HWBP. Kernwoorden zijn ‘groei’, ‘samen’ en ‘leren’. Als waterschappen onderling, als 
waterschappen en markt, en met de kennisinstellingen.  
De groep wordt steeds groter. We moeten er met elkaar samen aan trekken.  
Het jaarplan van de TFDT is afgelopen week goedgekeurd door de stuurgroep HWBP. Hier werken we 
samen in een alliantie. 
 
 
2. Mededelingen 
 
De voorzitter neemt het woord. 
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Begin 2014 is met dit periodieke overleg gestart. De vergaderfrequentie is zes maal per jaar. Dit is 
vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. In het overleg wordt de voortgang van de verschillende 
projecten besproken en wordt de kennis en ervaring gedeeld. In ieder geval zitten in dit overleg de 
keringbeheerders van de lopende HWBP projecten. 
Deze keer zijn er voor het eerst aanzienlijk meer waterschappen aanwezig. Dit is verheugend. 
 
De agendapunten voor dit overleg zijn tijdens het vorige overleg vastgesteld. Dat zullen we ook dit keer 
doen. De agendacommissie bestaat uit A. Nagel, F. den Heijer, J.J. de With. 
 
Aangezien er een aantal nieuwe gezichten is, volgt er een korte voorstelronde. 
 
 
3. Goedkeuring notulen d.d. 29 oktober jl. + actielijst 
 
Gezien de volle agenda worden de notulen niet behandeld.  
 
 
4. Ontwerpinstrumentarium OI 
 
De voorzitter nodigt Bart Vonk (WVL) uit om zijn presentatie over het ontwikkeling en de samenwerking 
rond het OI te houden.  
Vervolgens zal Frans van den Berg als eerste zijn reflectie geven. 
 
De voorzitter roept een ieder op vandaag steun te geven voor de ontwikkeling en realisatie van het OI, 
waarbij we stappen zetten om de onderlinge samenwerking te versterken. 
 
Presentatie Bart Vonk, projectleider OI 
DGRW is opdrachtgever voor het Project OI 2018, vandaar dat het logo van het ministerie is gebruikt. 
Het is eigenlijk meer een programma (modulaire werkwijze). Met een vraaggestuurde en modulaire 
aanpak zal het OI zich blijven doorontwikkelen. Bart licht toe welke onderwerpen nu in beeld zijn. 
Bart licht toe dat op basis van de LEF sessie en gesprekken in oktober/november ook duidelijk is 
aangegeven dat alle partijen in de Gouden Bal willen samenwerken en meerwaarde hebben bij de 
totstandkoming van het OI. Het OI moeten we met z’n allen gaan maken. Ook kennisontwikkeling levert 
wensen tot verbetering of nieuwe instrumenten. 
Er zijn diverse scenario’s voor de werkwijze OI en de samenwerking met het bedrijfsleven, waarbij 
gedacht wordt aan een kennisalliantie. Er is ongeveer een half jaar tijd om dit met elkaar te ontdekken. 
De werkgroep programmering OI is een voorbeeld van nauwere samenwerking hierin. 
 
Frans van den Berg (WSRL) geeft zijn reflectie. 
Momenteel zijn bij het WSRL diverse projecten in de verkenningsfase. Er zijn nu allerlei ontwerp- en 
toetsvraagstukken in de aanloop naar de ontwikkeling van een nieuwe OI. 
We hebben altijd al dijken ontworpen op basis van de oude ontwerpregels. We moeten denken in de 
projecten en niet steeds opnieuw beginnen met zaken die uit het OI voortkomen. 
Ontwerpen met de kennis van vandaag en dan een fase afronden. Na afloop terugkijken. 
Zorgvuldigheid is belangrijker dan snelheid omdat er anders veel herstelwerkzaamheden nodig zijn. 
Het ontwerpen mag best een stuk robuustheid bevatten. 
Met de POV’s moeten we gezamenlijk verder. Alleen gaat het sneller, maar samen wordt het beter! 
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Aanvullingen/suggesties/vragen uit de zaal: 
• Worden de te toetsen waterkeringen niet afgekeurd door de ontwikkelingen uit het OI?  

Vonk: We lopen al ver vooruit op het WBI en we zijn al bezig met robuust ontwerpen i.p.v. scherp 
ontwerpen. ENW heeft aangegeven dat het OI te veel robuustheid m.b.t. ontwerpen bevat. Maar dit 
voorkomt juist dat ontwerpen later afgetoetst worden. Er is ook verbinding met de zorgplicht. 
Bij het project SLA is er met de kennis die er momenteel is, een oplossing bedacht. Door het omlaag 
brengen van de waterspanning wordt de stabiliteit van de dijk vergroot. Deze oplossing is bereikt 
door een vroegtijdige marktbenadering, waardoor de kennis optimaal benut is. 

• Vroegtijdige marktbenadering in de verkenningsfase planstudie?  
Vonk: Bij de planstudie wordt naar een uitvoerbaar ontwerp gegaan. Belangrijk om samen op te 
trekken en de kennis te bundelen. 

• Een juiste procesaanpak om kennis en kunde te benutten is erg belangrijk. Na het bouwen, wordt 
getoetst op nieuwe inzichten.  
Vonk: Informatie goed opslaan. Kennis en uitgangspunten overdragen naar de beheerder.  

• Instrumenten zijn nodig, maar juist het vakmanschap is belangrijk en centraal worden gesteld. Er is 
een samenhang tussen het OI en het WBI.  
Vonk: Het OI is niet meer dan een hulpmiddel om tot een ontwerp te komen. 

 
Aanvulling TFDT in relatie tot Kennisalliantie/KPR 
Nicole Geurts van Kessel licht toe hoe de TFDT de afgelopen maanden samen optrekt met RWS-WVL 
(Bart Vonk en Niels Roode van KPR) en HWBP over de samenwerking rond het OI. 
Er is nagedacht hoe dit in samenwerking kan worden gedaan, waar het laatste plaatje van de presentatie 
van Bart het resultaat van is. Het OI is hierbij een gezamenlijke opgave.  
Het advies van de TFDT is om naast de samenwerking in de Werkgroep programmering OI ook de 
samenwerking met KPR te intensiveren. Gedacht wordt aan een uitbreiding van KPR met gebruikers 
(waterschappen en adviesbureaus).  
Op deze manier kunnen praktijkvoorbeelden en – kennis sneller worden gebruikt om het OI te verrijken 
en te ontwikkelen. Ook is er een loket voor de waterschappen/bureaus voor vragen. 
Gebruikers kunnen praktijkkennis inbrengen aan de hand van voorbeelden, de gemeenschappelijke 
werkwijze snel doorgronden als er kennisdeling plaatsvindt onder gebruikers en waterschappen.  
Jan Put voegt toe dat alle kennis en ervaring die hier uitkomt, dan met alle gebruikers kan worden 
gedeeld.  
Het beoogde resultaat van TFDT:  

- benutten vakkennis uit alle partijen 
- kennisdeling aanpak, werkwijze OI onder gebruikers (waterschappen, bureaus) 
- snel schakelen tussen ontwikkeling OI en de praktijk,  
- snelheid in de projecten  
- versnelde/verrijkte ontwikkeling OI met praktijkvoorbeelden. 

Gesprekken over deze aanpak met HWBP en RWS-WVL met de Taskforce DT lopen door in de 
komende periode. 
 
De voorzitter geeft aan dat er geen handel is zonder veiligheid en dat Zwolle als Hanzestad hiervan een 
goed voorbeeld is. De waterschappen hebben vanuit het verleden een belangrijke rol gespeeld in het 
bereiken van veiligheid en ook de aanzet gegeven tot de vorming van de democratie (Unie van Utrecht).  
De voorzitter concludeert dat het vakmanschap centraal moet staan en dat we het vanaf nu samen 
moeten gaan doen. We moeten ons richten op de kennis en kunde in de bedrijven. Hierbij ruimte geven 
aan de technische mensen. Er moet nu door een echte samenwerking een efficiëntie slag worden 
gemaakt om het doel te bereiken.  
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Bart Vonk zal de opmerkingen uit de zaal verwerken in zijn presentatie. De presentatie zal worden 
meegestuurd met het verslag van deze bijeenkomst.  
De voorzitter vraagt de vergadering in te stemming met de werkwijze zoals voorgesteld door Bart Vonk 
en de samenwerking die hierin wordt voorzien. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
 
5. Vraagstelling waterschappen 
 
De samenwerkingsovereenkomst is op 29 september 2015 ondertekend tijdens de HWBP Marktdag, die 
plaatsvond bij de HPZ.  Adriaan Geuze (landschapsarchitect) heeft tijdens de bijeenkomst een 
inspirerend verhaal verteld. 
 
Is de samenwerkingsovereenkomst bij u bekend? 

De meeste deelnemers, zo’n 80%, zijn bekend met de overeenkomst. Een aantal deelnemers is niet of 
niet geheel bekend met de overeenkomst. Afgesproken wordt dat de overeenkomst nogmaals naar alle 
deelnemers zal worden gestuurd. 
Bij de overeenkomst is een addendum en een protocol gevoegd. Het addendum geeft aan hoe we gaan 
samenwerken. 
 
Wat betekent de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor u? 

Op welke punten kunnen we elkaar vanuit de projecten vinden?  
Jan Put merkt op dat de kennis, die de beheerder heeft, soms wat wordt onderschat. Zowel de 
opdrachtgever als de markt zijn zoekende. De waterschappen kunnen hierin een verbindende factor zijn. 
Hij verzoekt ook de andere waterschappen hier een actieve rol in te gaan spelen.  
Opdrachtgever en opdrachtnemer moeten de opgave open met elkaar bespreken. Minder over het 
proces en het contract, maar juist meer aandacht voor het project en het vakmanschap is nodig. 
 
De voorzitter geeft aan dat het basisteam van de TFDT bijna wekelijks vergadert. Jan Put is hierbij ook 
altijd aanwezig. Dit wordt door alle teamleden als zeer nuttig ervaren. Wij leren hierdoor elkaars wereld 
begrijpen. 
 
Werkwijze samenwerkingsverband HWBP: 
o Gelijkwaardigheid 
o Elkaars belangen begrijpen 
o Transparantie 
o Nauwe betrokkenheid TFDT en Kennisambassadeur 
o Projectgerichte adviezen  
o Leren uit best practices 
o Periodiek overleg HWBP – Markt – Waterschappen – Kennisambassadeur 
 
Frans van den Berg geeft aan dat het in de praktijk best een lastige opgave blijkt te zijn. 
Bij de projectteams is een groot deel van de mensen niet bezig met techniek. 
Het werkt alleen als je elkaars belangen begrijpt.  
 
Het project SLA is een heel goed voorbeeld. Door het gewoon te doen, kan men ervaren hoe het ook 
kan. Door vroegtijdige samenwerking kan kennis worden gebundeld en gedeeld om tot een goede 
oplossing te komen. 
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Afgesproken wordt om voorbeelden te verzamelen waar het juist wel goed gaat. Arend Nagel sluit zich 
hier bij aan. 
Verdere ontwikkeling van alliantie en samenwerkingsmodellen. 
 
De voorzitter merkt op dat ook de  komende tijd aandacht moet worden besteed aan de 
kennisontwikkeling. Hierin is de rol van Deltares belangrijk. Er is veel kennis, maar men moet in staat zijn 
en bereid zijn de kennis te delen. Men is snel geneigd alleen in de eigen kolom te denken. 
 
Frank den Heijer (Deltares) geeft aan dat het HWBP zeer veel projecten omvat. De kennisinstellingen 
willen een rol spelen bij de uitvoering van projecten. De ervaring vanuit de projecten is nodig om de 
rekenregels te onderbouwen en voor onderzoek om het beter te maken. De projecten zijn nodig voor het 
zogenaamd lerend plan. De grote projecten helpen de kennisinstellingen daar verder mee. 
De voorzitter benadrukt dit en geeft aan dat het bovenstaande ook is verwoord in de overeenkomst. 
 
De kracht van het samen ontwikkelen van het OI is dat het de kennis van het uitvoerend- en het 
adviserend bedrijfsleven verbindt met de kennisinstellingen. Dit is een belangrijk uitgangspunt. 
 
 
6. HWBP Kunstwerken 
 
De voorzitter nodigt Robin Witkamp (HHNK) uit om zijn presentatie over de kunstwerken te houden. 
 
Witkamp is projectmanager geweest bij de HPZ. Samen met de uitvoerende bedrijven, omwonenden en 
andere belanghebbenden is getracht een zo goed mogelijk project te maken.  
De problemen in het project zijn samen aangepakt. 
 
Witkamp heeft recent het project van de kunstwerken overgenomen van Mark Brattinga. 
 
Planning handreiking kunstwerken: 
• Fase 1: consultatiefase; specifieke kennis van de werkvloer 

TFDT zal input leveren op de conceptversie. 
Medio mei zal 95% van het document gereed zijn. 

• Fase 2: proeffase geselecteerde kunstwerken. Werkt de handreiking? 
Het hele traject moet eind november 2016 gereed zijn. 
Implementatie in 2017. 

 
De handreiking zegt niets over de subsidiariteit, maar zorgt er voor om bij aftoetsing te komen tot een 
goede onderbouwing van de scope. Het is een combinatie van proces en inhoud. 
Het is ook een belangrijk instrument voor de zorgplicht. 
 
Bij het opstellen van de handreiking is er interactie met:  

- Waterschappen 
- Hoogwaterbeschermingsprogramma 
- Kennisplatform Risicobenadering 
- Taskforce Deltatechnologie 
- Kennisinstellingen 
- Rijkswaterstaat 

 
De handreiking zal actueel en up to date worden gehouden. 
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De voorzitter stelt voor dit op te pakken binnen het samenwerkingsverband en een team te vormen 
vanuit dit gremium. Afgesproken wordt dat dit team zal inspringen op het moment dat de 70% versie van 
de handreiking gereed is (medio maart). Robin Witkamp zal dan contact opnemen met de TFDT. 
 
 
7. Vergaderdata 2016 vaststellen 
 
De volgende vergaderdata worden vastgesteld. 
• donderdag 17 maart (i.p.v.10 maart) 
• donderdag 21 april 
• donderdag 16 juni 
• donderdag 1 september 
• donderdag 10 november (i.p.v. 3 november) 
 
Vergadertijd van 09.00 tot 12.00 uur met aansluitend lunch. 
 
 
8. Agenda vaststellen voor het volgende overleg 
 
Onderstaande agendapunten zullen in het volgende overleg aan de orde komen: 
- OI 
- POV piping 
- Macrostabiliteit; stand van zaken 
- Hoe gaan we samenwerken vanuit goede voorbeelden ? 

concept HWBP Programma 2017 – 2022 delen binnen de Gouden Kennisbal. 
 
 
9. Rondvraag, afsluiting 
 
• De voorzitter doet een oproep tot ontzuiling en de krachten te bundelen! 
 
• Erik Wagener geeft een korte observatie. Het was een interessante en inspirerende ochtend. In de 

beeldvorming gaat het altijd over de relaties tussen de partijen, maar het nadeel is dat het verschil in 
belangen en cultuurverschillen soms groter zijn, dan zou moeten. 
De kracht van dit overleg is dat er wordt gesproken over de inhoud en dan blijkt dat de verschillen 
toch minder groot zijn dan gedacht. Persoonlijk zal hij hier zijn voordeel mee doen in de praktijk. 

 
 
Tot slot bedankt de voorzitter een ieder voor zijn of haar inbreng. 
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Actielijst 
ACTIES:  Onderwerp 

 
door Deadline status 

29-10-2015-1 TFDT-rapportage delen Jelke Jan  afgehandeld 

29-10-2015-2 Werkgroep vormen die Bart Vonk kan 
ondersteunen 

Jelke Jan  afgehandeld 

29-10-2015-3 Terugkoppelen van de gesprekken met de 
laboratoria omtrent de labcapaciteit 

Arend Na 30 -10-2015 Wordt 
rondgestuurd 

29-10-2015-4 Afspraak maken met Mark Brattinga voor impuls 
aan POV kunstwerken 

Jelke Jan Zsm  Afgehandeld 

21-01-2016-1 Samenwerkingsovereenkomst en verslag 
Marktdag HWBP rondsturen 

Jelke Jan Zsm  
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Deelnemers Periodiek Overleg Gouden Kennisbal 
 
Aanwezig 
 

Kopie aan 

Voorzitter 
Jelke Jan de With 
 

 
 
Michelle Hendriks - HWBP 
Erik Jan Houwing - HWBP 
Hannah Ietswaart - HWBP 
Jaap Schotkamp - HWBP 
 
Martin Groenewoud – WS Rivierenland 
Gert-Jan Goelema – WS Rivierenland 
Ivo van den Berg – WS Rivierenland 
Ate Wijnstra - WS Noorderzijlvest 
Jasper Tamboer - HHR Schieland  en de 
  Krimpenerwaard 
Ivo Dellemann – WS Aa en Maas 
Enno Kuipers – WS Peel en Maasvallei 
Nanda Gabor – WS Zuiderzeeland 
 
Jan van Dijk - TFDT 
Jana Steenbergen  - TFDT 
Henrike Branderhorst  - TFDT 
Daan van der Wiel - TFDT 
Dick van den Heuvel - TFDT 
Martin van der Meer - TFDT 
Gerben de Jong - TFDT 
Hans van Leeuwen - TFDT 
 
Ellen Tromp - Deltares 

HWBP 
Hans van Haren 
Arend Nagel 
Kenrick Heijn 
Marten Hoeksema 
Mandy Lingeman – trainee HWBP 
Freek van der Weele – trainee HWBP 
 
Waterschappen 
Pieter Kroes – WDO Delta 
Jan Put – WDO Delta 
Chris Griffioen (POV Piping) 
Frans van den Berg – WS Rivierenland 
Erik Wagener – WDO Delta 
Frank Pulles – WS Brabantse Delta 
Patrick Blom – WS Vallei en Veluwe 
Albert Slijkhuis – WS Vallei en Veluwe 
Koot van Bavel – WS Rivierenland 
Tanja Beuling – WS Hunze en Aa’s 
Henk Folkers – WS Zuiderzeeland 
Robin Witkamp – HHNK 
 

TFDT 
Arjan Keuzenkamp 
Remco den Hertog 
Martien Berk  
Harry Mols 
Jan Dijkman 
Marco Veendorp 
Waldo Molendijk 
Nicole Geurts van Kessel 
Hans Stammes 
 

 

Kennisambassadeur 
Frank den Heijer 
 

 

 
Bart Vonk – RWS WVL 
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