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groeiend takenpakket/opgaven op het gebied van waterveiligheid en de 

complexiteit hierbij

behoefte van het nieuwe bestuur aan éénduidige informatie en een 

slagvaardige organisatie

grip houden op de financiën van de HWBP-projecten en bijbehorende 

risico’s, verlichting administratieve druk 

behoefte aan een integraal overzicht van werkzaamheden als basis voor 

sturing & prioritering. 

aansluiting beheerorganisatie op de HWBP projecten

Aanleiding nieuwe organisatie
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Instandhouding en zorgplicht planmatig en doelmatig uitvoeren zodat de 

waterveiligheid geborgd blijft.

Het omvangrijke HWBP programma en de bijbehorende complexe 

waterveiligheidsprojecten doelmatig en beheerst uitvoeren, 110 km, ca. 800 

mln euro.

Zorgen dat primaire en regionale keringen voldoen aan de geldende 

normen.

De opgave
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Eén organisatorische eenheid (afdeling):

HWBP-projecten en programmering vallen in de nieuwe afdeling

Doorontwikkelen IPM rollen (TM, OM, CM, PB). Project-overstijgend leren en 

evolueren. 

Strategie
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Stand van zaken beoordeling
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Stabiele programmering, dakpansgewijs. Om de 3 jaar nieuw project starten. 

Stabiele lerende ambtelijke organisatie. 

Steeds 2 projecten in verkennings-/planuitwerkingsfase, gezien continuiteit

ambtelijke organisatie 

Herijking programmering o.b.v. voortschrijdende inzichten (techniek, 

urgentie, omgeving, landelijke ervaringscijfers)

Strategie programmering
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Eind 2020 programma herijkt: is huidige programmering effectief en 

efficient?

Bredere afweging programmering

Herijking programma
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1. Keuze Lith-Bokhoven als 

derde te starten traject levert 

meeste veiligheid op

1. Komende jaren momentum 

voor focus op water-

opgaven bij Den Bosch: 

Howabo 2, IRM-pilot, 

verbreding A2 (brug), 

rivierverruiming Alem

Herijking programma

20222025 ? 2028 ?
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Impact hoogwater juli 2021 op programmering
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Geleerde lessen worden toegepast bij trace-studie Maashees-Boxmeer

Mogelijk in combinatie met geprogrammeerde 4e traject Boxmeer-Cuijk

Noodkade aansluiting hoge gronden bij Sambeek
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Pipingproblematiek bij Doeveren

Pipingproblematiek bij Doeveren
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▪ Wat vindt u van de manier van programmeren?

▪ Wat vindt u van het programma zelf (5 middelgrote

trajecten, in 2037 gereed)

▪ Nog andere vragen/reacties?

In gesprek met elkaar


