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ONDERWERP
Waterveiligheidsrapportage 2017 

VOORSTEL
Kennisnemen van de Waterveiligheidsrapportage 2017

SAMENVATTING
Vanaf 2016 brengt WDOD elk jaar een waterveiligheidsrapportage uit in het kader van de Zorgplicht. 
De Waterveiligheidsrapportage 2017 is een moment opname van de veiligheidssituatie met als 
peildatum 31 december 2017. 
De nieuwe systematiek van het Wettelijk Beoordelings Instrumentarium (WBI) en de nieuwe 
normering zijn gemiddeld ‘strenger’ dan tijdens de 3e toetsronde en leveren daardoor een relatief 
negatief (rood) kaartbeeld op. Wanneer een vak onvoldoende scoort op één faalmechanisme, wordt 
dit vak direct als ‘onvoldoende’ beoordeeld, hoewel ditzelfde vak op andere faalmechanismen wel 
voldoende kan scoren. Dit draagt bij aan het rode beeld voor zoveel vakken. Op dit moment zijn echter 
de verbeterprocessen op grote schaal ingezet (zoals bijvoorbeeld Stadsdijken Zwolle en Zwolle - Olst), 
waardoor we over een aantal jaar steeds meer ‘groen’ zullen zien. Met deze dijkverbeteringsprojecten 
en tijdelijke beheermaatregelen heeft het waterschap de situatie op dit moment goed in beeld en 
onder controle. 

De rapportage bestaat uit drie delen: 
A. Actueel beeld van de toetsing / beoordeling van de primaire waterkering
B. Stand van zaken voorbereiding en planning HWBP-projecten
C. Rapportage over de activiteiten in kader van de Zorgplicht

Op het kaartbeeld in de rapportage is het geografische resultaat van de onderdelen A, B en C 
weergegeven.
Nieuw voor de versie van 2017 is dat ook de Regionale waterkeringen zijn meegenomen.

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN 
Vanaf 2016 brengt WDOD elk jaar een waterveiligheidsrapportage uit in het kader van de Zorgplicht. 
De Waterveiligheidsrapportage 2017 is een moment opname van de veiligheidssituatie met als 
peildatum 31 december 2017. 

OMGEVING EN PARTNERS
nvt

FINANCIËN
nvt

RISICO’S
Doordat de nieuwste normering en systematiek van beoordelen (WBI) over het algemeen strenger is 
dan de vorige 3e toetsronde ontstaat er een relatief negatief (rood) kaartbeeld. Men zou hieruit kunnen 
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interpreteren dat de veiligheid van onze waterkeringen is afgenomen en dat er sprake is van een 
acuut gevaar. Dit is niet het geval. Met tijdelijke beheermaatregelen en dijkverbeteringsprojecten heeft 
het waterschap de situatie goed in beeld en onder controle. Er is een persbericht opgesteld waarin 
een en ander duidelijk wordt uitgelegd.

TOELICHTING
Vanaf 2016 brengt WDOD elk jaar een waterveiligheidsrapportage uit in het kader van de Zorgplicht. 
De Waterveiligheidsrapportage 2017 is een moment opname van de veiligheidssituatie met als 
peildatum 31 december 2017. Hierdoor zijn de meest recente ervaringen in januari 2018 met twee 
keer een hoog watergolf op de IJssel en een paar pittige stormen niet in dit document verwerkt. 
Inmiddels weten we dat in die recente omstandigheden het waterschap de situatie goed in beeld en 
onder controle had, zoals ook in de rapportage per 31 -12-2017 staat aangegeven. De verbeterpunten 
naar aanleiding van de oefening Deining en Doorbraak zijn direct en met succes toegepast tijdens de 
hoogwaterperioden in januari 2018.

De rapportage bestaat uit drie delen: 
A. Actueel beeld van de toetsing / beoordeling van de primaire waterkering
B. Stand van zaken voorbereiding en planning HWBP-projecten
C. Rapportage over de activiteiten in kader van de Zorgplicht

Ad A. Dit jaar zijn de eerste resultaten zichtbaar van de beoordeling op basis van de nieuwe 
normen. Resultaten bij de oude en nieuwe norm kan men niet vergelijken, omdat de basis voor de 
norm is veranderd. De nieuwe systematiek van het WBI en de nieuwe normering zijn gemiddeld 
‘strenger’ dan tijdens de 3e toetsronde en leveren daardoor een nogal negatief (rood) kaartbeeld op. 
Wanneer een vak onvoldoende scoort op één faalmechanisme, wordt dit vak direct als ‘onvoldoende’ 
beoordeeld, hoewel ditzelfde vak op andere faalmechanismen wel voldoende kan scoren. Dit draagt 
bij aan het rode beeld voor zoveel vakken. Op dit moment zijn echter de verbeterprocessen op grote 
schaal ingezet, waardoor we over een aantal jaar steeds meer ‘groen’ zullen zien. Met deze 
dijkverbeteringsprojecten en tijdelijke beheermaatregelen heeft het waterschap de situatie op dit 
moment goed in beeld en onder controle.

Ad B. In de tabel is de status en de planning van de HWBP-projecten aangegeven. De meest 
urgente trajecten worden het eerst geprogrammeerd.

Ad C. Bij de keringen die niet voldoen lopen we geen acuut gevaar, maar nemen we wel 
zogenaamde beheermaatregelen om de kans op overstroming zo klein mogelijk te maken. Daarnaast 
houden we de waterkeringen voortdurend in de gaten door het houden van inspecties, 
vergunningverlening en handhaving, het bewaken van de bekende zwakke plekken (aandachtspunten 
hoogwater) en houden we onze kennis en ervaring op peil met oefeningen en proefsluitingen. Ook de 
wijze waarop een en ander gebeurt wordt geanalyseerd en aangescherpt of verbeterd.

Op het kaartbeeld in de rapportage is het geografische resultaat van de onderdelen A, B en C 
weergegeven.
Nieuw voor de versie van 2017 is dat ook de Regionale waterkeringen zijn meegenomen.

BIJLAGEN
1. Waterveiligheidsrapportage 2017
2. Persbericht Dijken voldoen nog niet aan nieuwe normen (24-04-2018) 

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta
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de secretaris, de dijkgraaf,
ir. E. de Kruijk ir. H.H.G. Dijk


