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VOORSTEL
Het AB besluit:

1. Kennis te nemen van de resultaten van de eerste landelijke Wettelijke Beoordeling voor de 
primaire waterkeringen van WDODelta.

2. Voor het publiceren van deze resultaten aan te sluiten bij de landelijke kernboodschap en 
communicatiestrategie.

SAMENVATTING
WDODelta heeft de eerste landelijke Wettelijke Beoordelingsronde afgerond voor de 228 km aan 
primaire waterkeringen in haar beheergebied, waarbij de beoordelingen tijdig zijn opgeleverd aan 
de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die namens de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat het toezicht houdt op de primaire waterkeringen. Dit resultaat is behaald in een 
tijdsbestek van 6 jaar, waarbij is gewerkt met de nieuwe overstromingskansnormen en een nieuw 
instrumentarium, het WBI2017. Door het in eigen huis uitvoeren van deze beoordeling heeft 
WDODelta een bepalende stap gezet in de professionalisering van waterveiligheid binnen het 
waterschap. Met de gepleegde inzet is niet alleen de beoordeling binnen tijd en budget afgerond, 
maar is er ook een schat aan kennis vergaard. Dit maakt WDODelta op dit moment een 
gerespecteerd kennispartner ten aanzien van waterveiligheid in de regio en op landelijk niveau. 

Het resultaat is het veiligheidsoordeel van de dijktrajecten in het beheergebied van WDODelta:

Dijktraject Naam Categorie Aanduiding
9-1 Vecht Noord C Voldoet niet aan signaleringswaarde en ondergrens
9-2 Zwartsluis-Kadoelen C Voldoet niet aan signaleringswaarde en ondergrens
10-1 Mastenbroek-Zwarte Water D Voldoet ruim niet aan signaleringswaarde en ondergrens
10-2 Mastenbroek-Zwarte Meer C Voldoet niet aan signaleringswaarde en ondergrens
10-3 Mastenbroek-IJssel C Voldoet niet aan signaleringswaarde en ondergrens
11-1 Hattem-Reevediep C Voldoet niet aan signaleringswaarde en ondergrens
11-2 Kampen C Voldoet niet aan signaleringswaarde en ondergrens 

(voorlopig oordeel)
11-3 Noordelijke Randmeerdijk D Voldoet ruim niet aan signaleringswaarde en ondergrens
53-1 Schipbeek-Olst C Voldoet niet aan signaleringswaarde en ondergrens
53-2 Zwolle-Olst D Voldoet ruim niet aan signaleringswaarde en ondergrens
53-3 Vecht Zuid D Voldoet ruim niet aan signaleringswaarde en ondergrens
202 Kadoelen B Voldoet aan ondergrens, niet aan signaleringswaarde
225 Ganzensluis-Ramspol D Voldoet ruim niet aan signaleringswaarde en ondergrens

Het (ruim) niet voldoen aan zowel de signaleringswaarde als de ondergrens betekent dat de 
dijktrajecten niet aan de wettelijke norm voldoen. Dit is voornamelijk het gevolg van verandering in 
klimaatscenario’s, normverandering en/of beoordelingssystematiek. Zowel voor het 
veiligheidsoordeel “categorie C” als voor “categorie D“ betekent het dat het dijktraject aangemeld 
moet worden bij het HWBP om verbeterd te worden.

Met de resultaten van de Wettelijke Beoordeling kunnen we efficiënt en resultaatgericht de 
verplichtingen vanuit de Zorgplicht van onze primaire waterkeringen uitvoeren.  
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Het resultaat van de Wettelijke Beoordeling bepaalt de scope van de dijkversterkingsprojecten binnen 
het Hoogwaterbeschermingsprogramma (verder: HWBP) van Waterschap Drents Overijsselse Delta 
(verder: WDODelta). Het resultaat van de Wettelijke Beoordeling draagt hiermee bij aan doel F1 van 
het Waterbeheerprogramma (de primaire keringen voldoen aan de wettelijke norm).

Vanaf 1 januari 2017 heeft de uitvoering van de eerste Wettelijke Beoordelingsronde (voorheen: 
Toetsronde) van de primaire waterkeringen plaatsgevonden. In deze beoordelingsronde is gewerkt 
met de nieuwe overstromingskansnormen en een nieuw instrumentarium, het WBI2017. Voor deze 
beoordelingsronde was de beschikbare uitvoeringstijd maximaal 6 jaar1.

WDODelta heeft de eerste landelijke Wettelijke Beoordelingsronde afgerond voor de 228 km aan 
primaire waterkeringen in haar beheergebied, waarbij de resultaten tijdig zijn opgeleverd aan de 
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat 
het toezicht houdt op de primaire waterkeringen.

Door het in eigen huis uitvoeren van deze beoordeling heeft WDODelta een bepalende stap gezet in 
de professionalisering van waterveiligheid binnen het waterschap. Met de gepleegde inzet is niet 
alleen de beoordeling binnen tijd en budget afgerond, maar is er ook een schat aan kennis vergaard. 
Dit maakt WDODelta op dit moment een gerespecteerd kennispartner ten aanzien van waterveiligheid 
in de regio en op landelijk niveau.

Veiligheidsoordeel dijktrajecten WDODelta
Het veiligheidsoordeel van alle primaire waterkeringen (dijktrajecten) in het beheergebied van 
WDODelta is nu bekend.

Dit veiligheidsoordeel van de dijktrajecten in het beheergebied van WDODelta is gepresenteerd in 
Tabel 1 en is grafisch weergegeven in Figuur 1. In Bijlage 1 is Figuur 1 op een grotere schaal 
opgenomen.

Dijktraject Naam Categorie Aanduiding
9-1 Vecht Noord C Voldoet niet aan signaleringswaarde en ondergrens
9-2 Zwartsluis-Kadoelen C Voldoet niet aan signaleringswaarde en ondergrens
10-1 Mastenbroek-Zwarte Water D Voldoet ruim niet aan signaleringswaarde en ondergrens
10-2 Mastenbroek-Zwarte Meer C Voldoet niet aan signaleringswaarde en ondergrens
10-3 Mastenbroek-IJssel C Voldoet niet aan signaleringswaarde en ondergrens
11-1 Hattem-Reevediep C Voldoet niet aan signaleringswaarde en ondergrens
11-2 Kampen C Voldoet niet aan signaleringswaarde en ondergrens
11-3 Noordelijke Randmeerdijk D Voldoet ruim niet aan signaleringswaarde en ondergrens
53-1 Schipbeek-Olst C Voldoet niet aan signaleringswaarde en ondergrens
53-2 Zwolle-Olst D Voldoet ruim niet aan signaleringswaarde en ondergrens
53-3 Vecht Zuid D Voldoet ruim niet aan signaleringswaarde en ondergrens
202 Kadoelen B Voldoet aan ondergrens, niet aan signaleringswaarde
225 Ganzensluis-Ramspol D Voldoet ruim niet aan signaleringswaarde en ondergrens

Tabel 1: Veiligheidsoordeel dijktrajecten WDODelta

Het veiligheidsoordeel van dijktraject 11-2 betreft een voorlopig veiligheidsoordeel. Het definitieve 
oordeel wordt in de tweede landelijke Wettelijke Beoordeling bepaald.

1 De Derde Wettelijke Toetsronde (ook wel: LTR3) van de primaire waterkeringen is dan 12 jaar terug, in 2011, afgerond.
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Figuur 1: Veiligheidsoordeel op trajectniveau dijktrajecten WDODelta

Het (ruim) niet voldoen aan zowel de signaleringswaarde als de ondergrens betekent dat de 
dijktrajecten niet aan de wettelijke norm voldoen. Dit is voornamelijk het gevolg van verandering in 
klimaatscenario’s, normverandering en/of beoordelingssystematiek. Zowel voor het veiligheidsoordeel 
“categorie C” als voor “categorie D“ betekent het dat het dijktraject aangemeld moet worden bij het 
HWBP om verbeterd te worden.

In Bijlage 3 tot en met 15 is per dijktraject een kaartenbundel opgenomen met daarin het 
veiligheidsoordeel op vakniveau en het veiligheidsoordeel voor de kunstwerken die in dat dijktraject 
liggen. Vanwege de grootte van de bestanden zijn de logboeken en beoordelingsrapportages per 
dijktraject niet opgenomen in de bijlagen. Deze kunnen hier worden ingezien.

Met de resultaten van de Wettelijke Beoordeling kunnen we efficiënt en resultaatgericht de 
verplichtingen vanuit de Zorgplicht van onze primaire waterkeringen uitvoeren.  

KADER
WDODelta is de beheerder van in totaal 228 km primaire waterkeringen in de IJssel-Vechtdelta langs 
onder andere de IJssel, de Overijsselse Vecht, het Zwarte Water en het IJssel.

Wettelijke verplichting
Sinds de inwerkingtreding van de Wet op de Waterkering in 1996 (nu: Waterwet) moeten beheerders 
van primaire waterkeringen ten minste eens in de 12 jaar beoordelen (voorheen: toetsen) of hun 
waterkeringen voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. 

Per 1 januari 2014 is de rol van toezichthouder voor de primaire waterkeringen overgedragen van de 
provincie naar het Rijk, zodat de kadersteller direct het toezicht houdt op de waterkeringbeheerder. Dit
is een wijziging van de Waterwet op basis van het Bestuursakkoord Water. In de praktijk zal de 
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) namens het Rijk deze functie uitoefenen. De ILT houdt 
toezicht (1) op de periodieke beoordeling van de primaire waterkeringen en (2) op de wijze waarop de 
beheerder de zorgplicht uitvoert. De ILT rapporteert het landelijk beeld over de resultaten van de 
beoordeling van de primaire waterkeringen aan de wettelijke normen aan de minister. De minister 
informeert op basis daarvan de Eerste en Tweede Kamer.

../../../../../P:/Waterveiligheid/2.4%20Projecten/Wettelijke_Beoordeling/Projectmanagement/Communicatie%20&%20Bestuur/Terugkoppeling%20resultaten%20LBO1%20aan%20AB/LBO-1%20Definitieve%20rapportages
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Relatie met Zorgplicht primaire waterkeringen
De Zorgplicht houdt in dat de beheerder de wettelijke taak heeft om de primaire kering in stand te 
houden, aan de veiligheidseisen te laten voldoen en voor het noodzakelijke preventieve beheer en 
onderhoud te zorgen. Om die reden worden de keringen door de beheerder regelmatig geïnspecteerd 
om te beoordelen of de fysieke toestand van de kering nog in overeenstemming is met de 
ontwerpuitgangspunten. In het geval dat de fysieke toestand van de kering door bijvoorbeeld 
technische veroudering of (storm)schade niet meer voldoet aan de minimale ontwerpuitgangspunten 
dient de beheerder de nodige onderhouds- en herstelmaatregelen te treffen. Resultaten uit deze 
inspecties worden meegenomen in de Wettelijke Beoordeling en vice versa krijgen stukken dijk die 
niet voldoen conform de Wettelijke Beoordeling meer aandacht bij dergelijke inspecties.

Relatie met het HWBP
Dijktrajecten die conform de Wettelijke Beoordeling niet aan de norm voldoen, kunnen na vaststelling 
van de bevindingen door de ILT worden aangemeld voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma 
(HWBP). In het HWBP voeren de waterschappen en Rijkswaterstaat maatregelen uit om de primaire 
waterkeringen aan de wettelijke veiligheidsnorm te laten voldoen.
Het HWBP-programma wordt jaarlijks geactualiseerd, waarbij wordt meebewogen met nieuwe 
inzichten, onderzoeksresultaten of beoordelingsresultaten. Op deze manier wordt de doelmatigheid 
van het programma geoptimaliseerd.

De primaire waterkeringen moeten in 2050 aan de normen in de Waterwet voldoen.

ARGUMENTEN
n.v.t.

FINANCIËN
Ten behoeve van de Wettelijke Beoordeling zijn onderzoeken uitgevoerd om een meer realistisch 
beeld van de opbouw van de primaire waterkeringen te verkrijgen (o.a. veld- en 
laboratoriumonderzoek). De kosten besteed aan deze onderzoeken bedragen € 1.901.924. In 2018 is 
een krediet van € 1.974.201 beschikbaar gesteld (Z/17/014069-28910). Daarmee is het resterende 
budget € 72.677.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
De dijktrajecten die (ruim) niet voldoen aan de norm dienen aangemeld te worden bij het HWBP voor 
verbetering. 

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
De bijzondere aandachtspunten en risico’s per dijktraject zijn opgenomen in de notitie in Bijlage 2. 
Daarnaast zijn bijzondere aandachtspunten de Reevediepdijken en de te treffen voorzieningen.

Reevediepdijken
Ook delen van de Reevediepdijken (onderdeel van de dijktrajecten 11-1 en 11-2) zijn afgekeurd, 
ondanks dat deze dijken onlangs zijn opgeleverd. Dit heeft te maken met het wijzigen van diverse 
uitgangspunten en rekenmethodes die ten tijden van het maken van het ontwerp van de 
Reevediepdijken vigerend waren ten opzichte van de beoordelingsmethode van nu. Enkele 
voorbeelden van deze wijzigingen zijn de invoering van de nieuwe normering op basis van een 
faalkansbenadering, gewijzigde hydraulische belastingen voor dit gebied en andere rekenmethodes 
om de sterkte van de kering te berekenen, zoals voor piping en macrostabiliteit.

Te treffen voorzieningen
De te treffen voorzieningen in de periode dat er nog geen sprake is van versterking (HWBP) of tot 
beoordeling in de volgende beoordelingsronde zijn: 
- Tijdens hoogwater intensief monitoren. 
- De waterkeringbeheerders hebben voor ieder seizoen een lijst met “aandachtspunten hoogwater”.

In deze lijst staan acties en locaties waarvoor expliciete acties zijn opgenomen en die extra 
aandacht krijgen. Deze lijst is bijgewerkt naar aanleiding van het resultaat van de Wettelijke 
Beoordeling.

- Opstellen van een protocol voor het beheer in hoogwatersituaties.
- Actuele sterkte wordt opgenomen in de “actuele-sterktetool”.
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OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
De dijktrajecten 9-2 en 225 bevinden zich zowel in het beheergebied van Rijkswaterstaat (Grote 
Kolksluis en Schutsluis Meppelerdiep te Zwartsluis en de Ramspolkering) als dat van WDODelta 
(overige delen van de dijktrajecten). De beoordeling is dan ook gezamenlijk uitgevoerd waarbij het 
penhouderschap lag bij WDODelta.

De dijktrajecten 11-1 en 11-3 bevinden zich zowel in het beheergebied van Waterschap Vallei en 
Veluwe (het zuidelijk deel van het dijktraject van Hattem tot en met gemaal Antlia en de Noordelijke 
Randmeerdijk) als dat van WDODelta (het noordelijk deel van het traject van gemaal Antlia tot en met 
de zuidelijke Reevediepdijk en het verlengde van de Noordelijke Randmeerdijk tot aan de 
Reevediepdijk). Ook deze beoordelingen zijn gezamenlijk uitgevoerd waarbij het penhouderschap 
voor dijktraject 11-1 bij WDODelta lag en voor dijktraject 11-3 bij Waterschap Vallei en Veluwe.

Het dijktraject 202 bevindt zich zowel in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland (de 
Kadoelersluis en het verbindende grondlichaam vanaf de Kadoelersluis tot aan dijktraject 7-1 aan de 
Flevolandse zijde) als dat van Waterschap Drents Overijsselse Delta (het verbindende grondlichaam 
vanaf de Kadoelersluis tot aan dijktraject 9-2 aan de Overijsselse zijde). Deze beoordeling is dan ook 
gezamenlijk uitgevoerd waarbij het penhouderschap lag bij Waterschap Zuiderzeeland.

Bij de beoordeling van alle dijktrajecten heeft afstemming plaatsgevonden met de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT) als toezichthouder voor de primaire waterkeringen. 

De resultaten van de Wettelijke Beoordeling worden meegenomen in diverse processen met 
omliggende partners, zoals de gemeenten.

COMMUNICATIE 
De resultaten van de eerste landelijke Wettelijke Beoordeling primaire waterkeringen zijn landelijk 
gedeeld in het Waterveiligheidsportaal (www.waterveiligheidsportaal.nl).

In 2023 presenteert de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede kamer de resultaten 
van alle eerste beoordelingen in het Landelijk Veiligheidsbeeld. We zien dan wat de staat van de 
waterkeringen in Nederland is. 

Na de presentatie van het Landelijke Veiligheidsbeeld worden de resultaten gepubliceerd. Voor de 
publicatie sluit WDODelta aan bij de landelijke kernboodschap en communicatiestrategie, opgesteld 
door en georganiseerd vanuit de Unie van Waterschappen. We gaan als WDODelta mee in het 
momentum van deze landelijke communicatie, wat zal duiden waarom er in het gehele land 
dijktrajecten zijn afgekeurd door het hanteren van de nieuwe normering. Om hierover alleen vanuit 
WDODelta te communiceren geeft een vertekend beeld met het risico op communiceren van 
onveiligheid binnen ons gebied. Door op te trekken met het landelijke momentum, plaatsen we het in 
het bredere perspectief.

Landelijke kernboodschap
Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water 
lopen zonder onze dijken en duinen. De waterschappen en Rijkswaterstaat werken daarom 
voortdurend aan sterke dijken en ruimte voor rivieren. De waterkeringen in Nederland worden 
permanent door Rijkswaterstaat of de waterschappen geïnspecteerd en onderhouden. Zo zorgen 
Rijkswaterstaat en de waterschappen voor een veilige woon- en leefomgeving in deze kwetsbare 
delta. Naast dit reguliere beheer en onderhoud worden eens in de 12 jaar alle waterkeringen in 
Nederland aan de hand van landelijk vastgestelde normen beoordeeld. Wanneer een dijk niet voldoet 
aan de norm, worden er maatregelen genomen. Als het nodig blijkt te zijn wordt de dijk versterkt. 

Aanvullende bouwstenen landelijke kernboodschap

Een dijk die niet voldoet
Gedurende de levensduur van een dijk neemt de veiligheid ervan af. Dit komt door de steeds hogere 
waterstanden door klimaatverandering en omdat de dijk veroudert. De dijken worden daarom eens in 
de 12 jaar beoordeeld door de waterschappen en Rijkswaterstaat. Als de dijk niet voldoet aan de 
veiligheidsnorm zijn maatregelen nodig. Vaak is dat een dijkversterking. Bij een dijkversterking wordt 
ook gekeken hoe het werk aan de dijk zoveel mogelijk gecombineerd kan worden met andere 

http://www.waterveiligheidsportaal.nl/
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projecten in het gebied in samenspraak met gebiedspartners, omwonenden en belanghebbenden. 
Ook wordt er voor de planning gezorgd, de financiering en het ontwerp voor de dijkversterking. Daarna
vindt de uitvoering plaats. 

De systematiek van waterveiligheidsnormen
De veiligheidsnormen die we hanteren zijn tot stand gekomen door te kijken naar de risico’s: de kans 
op overstromen én de gevolgen van een overstroming. Elementen die een rol spelen bij de berekening
zijn de verwachte situatie in 2050 voor het aantal inwoners en de economische waarde, de snelheid 
van overstromen en hoe hoog het water komt. De norm kijkt dus vooruit. We willen een grote ramp in 
de toekomst voorblijven en moeten we dus nu alert zijn en toekomstbestendige keuzes maken.

Proces
De resultaten van de beoordeling worden ingediend bij de ILT die een landelijk veiligheidsbeeld 
oplevert aan de minister en welke de basis vormt voor versterkingsprogramma’s. Om de uniformiteit 
van de beoordelingsresultaten te waarborgen wordt gewerkt met eenzelfde beoordelingsmethodiek 
voor alle waterkeringen.

VERVOLG / UITVOERING
De resultaten van de eerste beoordelingsronde vormen een belangrijke basis voor het dagelijkse werk
van WDODelta. Op basis van de uitkomsten wordt bepaald of, wanneer en in welke mate de 
waterkering moet worden versterkt en hoe het beheer en onderhoud van de waterkering er de 
komende jaren uit moet zien.

Na besluitvorming in uw vergadering sluit WDODelta voor het publiceren van de resultaten van de 
eerste landelijke Wettelijke Beoordeling voor de primaire waterkeringen aan bij de landelijke 
kernboodschap en communicatiestrategie. De landelijke kernboodschap wordt hierbij aangevuld met 
de lokale bevindingen van WDODelta. De resultaten van WDODelta worden gepubliceerd nadat de 
resultaten landelijk zijn gepubliceerd.

In 2023 starten we met de tweede landelijke Wettelijke Beoordelingsronde voor de primaire 
waterkeringen. In deze tweede beoordelingsronde vormen de resultaten van de eerste 
beoordelingsronde het uitgangspunt op basis waarvan WDODelta verder gaat met beoordelen. 

De planning van de landelijke Wettelijke Beoordeling van de primaire waterkeringen ziet er als volgt 
uit:
- 2023: Start tweede beoordelingsronde en eerste landelijke veiligheidsbeeld. 
- 2035: Start derde beoordelingsronde en tweede landelijke veiligheidsbeeld. 
- 2047: Start vierde beoordelingsronde en derde landelijke veiligheidsbeeld. 
- 2050: Alle primaire waterkeringen voldoen aan de norm.

BIJLAGEN
Bijlage 1: Veiligheidsoordeel op trajectniveau dijktrajecten WDODelta.
Bijlage 2: Notitie - Veiligheidsoordeel en bijzondere aandachtspunten en risico’s eerste 

landelijke Wettelijke Beoordeling WDODelta 
Bijlage 3: Kaartenbundel veiligheidsoordeel op vakniveau en kunstwerken, dijktraject 9-1.
Bijlage 4: Kaartenbundel veiligheidsoordeel op vakniveau en kunstwerken, dijktraject 9-2.
Bijlage 5: Kaartenbundel veiligheidsoordeel op vakniveau en kunstwerken, dijktraject 10-1.
Bijlage 6: Kaartenbundel veiligheidsoordeel op vakniveau en kunstwerken, dijktraject 10-2.
Bijlage 7: Kaartenbundel veiligheidsoordeel op vakniveau en kunstwerken, dijktraject 10-3.
Bijlage 8: Kaartenbundel veiligheidsoordeel op vakniveau en kunstwerken, dijktraject 11-1.
Bijlage 9: Kaartenbundel veiligheidsoordeel op vakniveau en kunstwerken, dijktraject 11-2.
Bijlage 10: Kaartenbundel veiligheidsoordeel op vakniveau en kunstwerken, dijktraject 11-3.
Bijlage 11: Kaartenbundel veiligheidsoordeel op vakniveau en kunstwerken, dijktraject 53-1.
Bijlage 12: Kaartenbundel veiligheidsoordeel op vakniveau en kunstwerken, dijktraject 53-2.
Bijlage 13: Kaartenbundel veiligheidsoordeel op vakniveau en kunstwerken, dijktraject 53-3.
Bijlage 14: Kaartenbundel veiligheidsoordeel op vakniveau en kunstwerken, dijktraject 202.
Bijlage 15: Kaartenbundel veiligheidsoordeel op vakniveau en kunstwerken, dijktraject 225.
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Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
E. de Kruijk D.S. Schoonman


