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Welkom
Jan Put heet alle aanwezigen van harte welkom bij ingenieursbedrijf Aveco de Bondt.
Aveco de Bondt heeft tevens vestigingen in Eindhoven en Holten en opereert onafhankelijk van Volker
Wessels.
Er wordt een filmpje getoond waarin klanten vertellen over hun ervaringen met Aveco de Bondt.

1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en bedankt Jan Put voor het beschikbaar stellen
van deze locatie en wenst hem succes toe in zijn nieuwe functie. Dit is een uitdaging na zo lang gewerkt
te hebben bij een waterschap.
De voorzitter verzoekt de nieuwe deelnemers zichzelf kort te introduceren.
o Kees Scheer – Mourik Groot-Ammers – projectleider project KIS
o Stefan van de Sande – Boskalis – toegetreden tot basisteam TFDT

2. Mededelingen
In de toekomst zullen de waterschappen meer vroegtijdig gaan samenwerken met het bedrijfsleven. We
leven en werken in een veranderende wereld. Dit is verwoord in de samenwerkingsovereenkomst die op
29 september 2015 is ondertekend. De SOK gaat over gelijkwaardigheid, openheid en verbinden. De
kennis die we met z’n allen hebben, moeten we bundelen en benutten.
Aangezien de POV’s op de agenda staan, heeft de voorzitter contact opgenomen met alle kartrekkers.
Helaas kan Ate Wijnstra vandaag niet aanwezig zijn bij het overleg.
Aan het eind van de vergadering zullen gezamenlijk de punten, die van belang zijn, worden
geagendeerd voor de volgende bijeenkomst. O.a. de versnelling en de mogelijke belemmeringen zullen
aan de orde komen.

3. Goedkeuring notulen d.d. 17 maart jl. + actielijst
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

Pag. 1

Gouden Kennisbal
Naar aanleiding van de notulen:
Tijdens het overleg op 17 maart jl. waren we te gast bij het project Dijkversterking Kinderdijk –
Schoonhovenseveer (KIS).
De voorzitter vraagt de vergadering of een dergelijke presentatie en werkbezoek voor herhaling vatbaar
zijn. Enkele reacties:
- Inspirerend
- Knelpunten en leermomenten van opdrachtgever en opdrachtnemer zijn goed in beeld gebracht.
- Door het in de Gouden Kennisbal bij elkaar op bezoek gaan, ontstaat een beeld van wat er bij de
andere partijen speelt.
De presentatie van KIS is meegestuurd met de agenda. De klimaatdijk is ook opgenomen in deze
presentatie. Deze dijk wordt 2,5 meter hoger dan de rest van de dijk en wordt gebouwd voor 100 jaar
veiligheid. Aan de binnenzijde worden kavels uitgegevens voor woningbouw. Dit is uniek in het huidige
tijdsgewricht. In het verleden was dit gebruikelijk, maar wij ondervinden er nu de gevolgen van. Het levert
bij een dijkversterking zoals KIS de nodige problemen, waardoor soms het verplaatsen van woningen
noodzakelijk is of er extra voorzieningen nodig zijn om de woningen in stand te houden. In dit kader
meldt Pieter Kroes dat er een studie is uitgevoerd ‘’de adaptieve dijk’. Een ontwerplaboratorium heeft
voor drie archetypen dijken gekeken wat de ideeën zijn. Informatie over de studie is online te vinden
(www.deadaptievedijk.nl). Geopperd wordt volgende keer een presentatie hierover te laten geven.
Het project KIS valt onder het HWBP2. Dit is belangrijk i.v.m. de financiering.
De leerervaringen van het project KIS kunnen worden benut bij het toekomstige project KIJK (Krachtige
IJsseldijken Krimpenerwaard).

4. Ontwerpinstrumentarium OI
Als je focust op kosten, gaat de kwaliteit omlaag
Als je focust op kwaliteit, gaan de kosten omlaag
Loesje
De samenwerking in de kennisvragen rond het ontwerpinstrumentarium OI en de implementatie in de
projecten is erg belangrijk om de noodzakelijke versnelling mogelijk te maken.
Vanuit het samenwerkingsverband worden de krachten gebundeld.
Deltares stelt een ‘tafel’ ter beschikking voor de ontwikkeling van het OI. De benodigde kennis is in beeld
gebracht en wordt door het bedrijfsleven ter beschikking gesteld. Ook bij Deltares is hiervoor brede
steun.
De voorzitter heeft een gesprek gehad met Henk van Hemert inzake de aanleverde CV’s voor het OI en
volgende week volgt hierover een gesprek met Roeland Allewijn. Aansluitend heeft hij ook een gesprek
met Arend Nagel om de uitkomst te delen.
De waterschappen hebben hierin natuurlijk een belangrijke rol en zouden mensen ter beschikking
moeten stellen. Dit is een punt van aandacht.
Patrick Blom geeft aan dat er heel veel diverse overleggen en gremia zijn. Het pallet moet in beeld
worden gebracht. Wat speelt er allemaal en welke competenties zijn waar nodig? Waar zit de aansluiting
en zitten de mensen wel op de goede plek?
Middels een presentatie wordt dit door de voorzitter in beeld gebracht:
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De voorzitter toont een aantal sheets:
• Waterwet en HR
• Doelen Kennisalliantie OI
• Schema’s Roeland Allewijn
Pieter Kroes merkt op dat het OI zeer urgent is bij diverse projecten, maar het is een
organisatievraagstuk. Het ontbreekt aan tijd en soms aan kennis.
De waterschappen, waar het nog niet speelt, voelen de urgentie nog niet.
Hij doet de suggestie binnen de programmadirectie een kwartiermaker aan te stellen. Echter, dit moet
wel worden gefaciliteerd.
Ondanks de onzekerheden moeten de projecten wel doorlopen. In de praktijk wordt hiermee rekening
gehouden. Er is nu een soort pleisterconstructie met KPR omdat er nog geen structurele oplossing is.
Vanuit het samenwerkingsverband moet alles er op gericht zijn om echt samen te werken t.a.v. het OI.
In de geplande gesprekken van de voorzitter met Roeland Allewijn en Arend Nagel zal dit worden
opgepakt. Er is nu een duidelijk beeld en de wil vanuit het bedrijfsleven en de kennisinstellingen is
aanwezig. Het is ook nodig om de kennis vanuit de waterschappen te benutten. Er moeten echter ook
middelen beschikbaar zijn. Arend Nagel stelt voor dit voor te leggen aan de Stuurgroep HWBP om
zodoende financiering te krijgen.
Arend Nagel merkt de behoefte aan een impuls vanuit het Programmabureau. Hij zal dit oppakken.

5. Innovatie: kansen en belemmeringen / Toepassing nieuwe kennis
Sneller, beter en goedkoper is de doelstelling vanuit de alliantiegedachte van de overheid (de
samenwerking tussen de waterschappen en de rijksoverheid).
Het unieke van het huidige HWBP programma is dat innovatie voor 100% wordt vergoed. Dit in
tegenstelling tot de oude programma’s
Door het Programmabureau zijn vanuit de kansenscan de innovaties in beeld gebracht. Een aantal
innovatieve ideeën kunnen zo snel mogelijk in projecten worden toegepast. In het vorige overleg is het
volgende gemeld:
Soms zijn er belemmeringen voor het in de praktijk brengen van de innovaties.
Hans van Haren geeft aan dat het HWBP de TFDT uitdaagt om te kijken hoe dit proces kan worden
versneld. De kans op succes is groter als we dit op een goede manier kunnen ontsluiten.
De voorzitter geeft aan dat de TFDT dit zal oppakken samen met de waterschappen en de
kennisinstellingen.
De kansenscan is stopgezet omdat er te veel ideeën zijn die niet worden toegepast in de projecten.
De vraag is waarom dit niet gebeurd. Is men er niet mee bekend of durft men het niet aan?
De TFDT heeft in haar advisering over de versnelling (d.d. 17 maart 2015) aangegeven hoe het proces
kan worden versneld.
Vervolgens zijn de belemmeringen in beeld gebracht en is aangegeven hoe deze snel kunnen worden
opgelost. De voorzitter vraagt een ieder de getoonde sheet (zie bijlage bij verslag) tot zich te nemen en
in beeld te brengen op welke punten we voortgang hebben geboekt en welke belemmeringen nog steeds
aanwezig zijn.
Tijdens het volgende overleg kan dan aan de hand van concrete projecten worden gemonitord wat nu
werkelijk is opgelost. Dit geeft feitelijke informatie.
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Ook is een belangrijk punt of de beoogde versnelling wordt bereikt cq. haalbaar is en op welke punten er
nog bedreigingen zijn, met als voorbeeld het OI.
Het nieuwe hoogwaterbeschermingsprogramma geeft ruimte voor innovatie (bijvoorbeeld de JLD
Dijkstabilisator).
Als een innovatie wordt goedgekeurd, dan kan deze worden toegepast in het nieuwe programma.
Innovatie wordt dan 100% vergoed.

6. Korte toelichting stand van zaken POV’s
Tijdens het vorige overleg heeft Frans van den Berg de POV Macrostabiliteit uitgebreid toegelicht.
Momenteel loopt bij Markermeerdijken een proef met vacuümconsolidatie. In de zomer worden de eerste
resultaten verwacht. De uitkomsten zullen worden meegenomen in het project.
POV Waddenzeedijken: Er wordt zoveel mogelijk vanuit de POV in het bestek Dijkversterking
Eemshaven-Delfzijl opgenomen, bijvoorbeeld de dubbele dijk. Nieuwe technieken worden deels ook in
het huidige bestek als mogelijkheden aangedragen.
Het artikel ‘Miljoenen voor proeven om de Waddendijk te versterken’ is verschenen in het Dagblad van
het Noorden (zie bijgaande sheet).
POV Piping: Er lopen nu 21 verkenningen. Een aantal is in de aflopende fase. In de loop van dit jaar
moet dit verder z’n beslag krijgen. Eén verkenning is vooral gericht op bij elkaar brengen van
theoretische kennis en beheerderskennis. Dit zal effect hebben op de uiteindelijke opgave. Binnenkort
wordt dit ingebracht in de Stuurgroep HWBP.
Bij nieuwe technieken worden de toets- en ontwerpvoorschriften bij het eindresultaat opgeleverd. Het is
een aanvulling op het WBI.
De systematiek is inmiddels op enkele plaatsen toegepast en vervolgens is het piping probleem
opgelost. Deze situaties staan niet op zich. Er wordt een positieve bijdrage aan het verkleinen van de
opgave verwacht.
POV Voorlanden: Hier is nog geen informatie over bekend.
Arjan Keuzenkamp en Ruud ter Maat hebben een presentatie gemaakt over de POV’s. Helaas is Ruud
ziek geworden. Arjan en Frank den Heijer zullen e.e.a. kort toelichten op basis van de getoonde sheet
(zie bijlage). Tijdens de volgende vergadering zal Ruud ter Maat een uitgebreide toelichting geven.
De POV’s zijn cruciaal voor het welslagen van de versnelling en het toepassen van nieuwe kennis
binnen het HWBP.
Er moet een continue verbinding zijn tussen de projecten, de vervroegde verkenningen en de kennis
vanuit de driehoek.
De projecten die op de markt komen, moeten een snelle toegang hebben tot de alle POV’s.
Frank den Heijer stelt voor om de volgende keer de informatie uitwisselen te concentreren tot de ‘halen’
en ‘brengen’ cirkels. In deze interactie zit de mogelijkheid voor versnelling.
Bij het project KIS worden er zaken vanuit de POV Macrostabiliteit geïmplementeerd in het project. Dit is
een goed voorbeeld.

Pag. 4

Gouden Kennisbal
Arend Nagel geeft aan dat de POV’s voor een periode van 3 jaar lopen. De vraag is hoe het gaat met
projecten die bijvoorbeeld pas over 3 jaar van start gaan. Worden er dan nog zaken geïmplementeerd?
Daarom wordt nu gekeken naar de doorwerking in projecten.
De POV projectleiders zal worden gevraagd hun conceptanalyses te presenteren in een van de
volgende vergaderingen. Zij kunnen dan ook aangeven hoe de doorwerking wordt bewerkstelligd. Ook
de goede voorbeelden hierbij aanhalen. De TFDT zal een werkgroep vormen om dit voor te bereiden.

7. Vervroegde verkenningen
Arend Nagel geeft een toelichting.
De vervroegde verkenningen staan dit jaar voor het eerst op het programma. Ze moeten er voor zorgen
dat er een duidelijk beeld ontstaat waardoor er een stabieler programma is.
WDO Delta heeft veel vervroegde verkenningen. Er worden ook verkenningen opgepakt in de reguliere
projecten. Daarnaast zijn er diverse waterschappen die al verkenningen hebben opgepakt.
De verkenningen worden uitgevoerd met de normen die nu beschikbaar zijn in het OI en er vindt
constant terugkoppeling plaats naar het KPR.
Alle kennis vanuit de vervroegde verkenningen wordt verzameld bij het KPR en deze wordt vervolgens
ingebracht bij de volgende verkenning.
In de Gouden Kennisbal is de kennis aanwezig en er kan daardoor ondersteuning worden geleverd in de
vorm van:
- Kennis opgedaan bij ontwikkeling van het OI inbrengen;
- Beschikbare kennis binnen Gouden kennisbal inbrengen;
- Meekoppelkansen in beeld brengen.
Vanuit het samenwerkingsverband hebben de kennisinstellingen en de TFDT een voorstel gedaan om
de vervroegde verkenningen gezamenlijk op te pakken (zie bijgaande sheets).
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat we geen extra platform in het leven moeten roepen. De
voorzitter onderschrijft dit. We werken vanuit de samenwerkingsovereenkomst, welke door alle
betrokkenen is ondertekend.
De TFDT wil met de kennisinstellingen vanuit de SOK graag de kennis inbrengen bij de vervroegde
verkenningen.
De kunst is om verbinding te leggen door een aantal krachtige gremia bij elkaar te brengen, elkaar te
versterken en de opgave goed in beeld te brengen.
Het bespreken van zaken in dit periodieke overleg helpt het verbinden. Samen optrekken in de Gouden
Kennisbal!
Afgesproken wordt een gesprek aan te gaan met de projectleider van de vervroegde verkenningen die
zijn uitgevoerd door Centraal Holland op basis van de nieuwe normering. Het doel van het gesprek is
kennisdeling en inhoudelijk inzicht verkrijgen hoe we efficiënt kunnen samenwerken.
(P. Kroes + collega/A. Nagel/F. den Heijer/H. Branderhorst/J.J. de With)

8. Agenda vaststellen voor het volgende overleg op 16 juni a.s.
Afgesproken wordt dat het volgende overleg zal plaatsvinden bij de Deltagoot van Deltares in Delft.
Aangezien het bezoek aan de Deltagoot tijd vergt, is afgesproken meer tijd in te ruimen voor deze
bijeenkomst.
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Onderstaande agendapunten zullen dan aan de orde komen:
- Versnelling in beeld brengen in relatie tot de belemmeringen (TFDT/Deltares/Sjouke Hoekstra)
- Vervroegde verkenningen
- POV Macrostabiliteit
- HWBP Kunstwerken
De adaptieve dijk zal in het overleg van september aan de orde komen.

9. Rondvraag, afsluiting
geen

Datum volgend overleg
Donderdag 16 juni a.s. van 09.00 tot 13.00 uur bij de Deltagoot van Deltares in Delft

Actielijst
ACTIES:

Onderwerp

door

21-04-2016-01

Impuls OI vanuit Programmabureau HWBP

A.Nagel

21-04-2016-02

Werkgroep ‘Analyse POV’s’ vormen

TFDT

21-04-2016-03

Gesprek inplannen inzake vervroegde
verkenningen Centraal Holland

J.J.de With

Deadline

status
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Deelnemers Periodiek Overleg Gouden Kennisbal
Aanwezig

Kopie aan

Voorzitter
Jelke Jan de With

Marten Hoeksema – HWBP
Erik Jan Houwing - HWBP
Hannah Ietswaart - HWBP
Jaap Schotkamp - HWBP
Mandy Lingeman – trainee HWBP

Kennisambassadeur
Frank den Heijer
HWBP
Hans van Haren
Kenrick Heijn
Arend Nagel
Jacob Gunter – POV Piping
Waterschappen
Pieter Kroes – WDO Delta
Patrick Blom – WS Vallei en Veluwe
Sjouke Hoekstra - WS Hunze en Aa’s
TFDT
Martien Berk
Henrike Branderhorst
Jan Dijkman
Remco den Hertog
Gerben de Jong
Arjan Keuzenkamp
Martin van der Meer
Waldo Molendijk
Roelof Moll
Jan Put
Stefan van de Sande
Kees Scheer
Jana Steenbergen
Marco Veendorp

Chris Griffioen – WDO Delta
Erik Wagener – WDO Delta
Koot van Bavel – WS Rivierenland
Frans van den Berg – WS Rivierenland
Martin Groenewoud – WS Rivierenland
Gert-Jan Goelema – WS Rivierenland
Ivo van den Berg – WS Rivierenland
Ate Wijnstra - WS Noorderzijlvest
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
Albert Slijkhuis – WS Vallei en Veluwe
Robin Witkamp – HHNK
Bart Vonk – RWS WVL
Henk van Hemert
Jan van Dijk - TFDT
Nicole Geurts van Kessel - TFDT
Dick van den Heuvel - TFDT
Harry Mols - TFDT
Hans Stammes - TFDT
Daan van der Wiel - TFDT
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