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Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid
Link naar: Digitaal Cursus Naslagwerk 2016/17

M01 - Basis Cursus Beoordelen en Ontwerpen         (= link naar playlist op stowavideo)

M02 - Geotechniek: SOS en Piping

M03 - Indirecte Mechanismen en NWO 

M04 - Geotechniek: Macrostabiliteit

M05 - Hydraulische Belastingen

M06 - Bekledingen: Gras 

M07 - Geotechniek: Langsconstructies

M08 - Bekledingen: Steen en Asfalt 

M09 – Kunstwerken 

M10 – Duinen

M11 – Assembleren 

M12 – Databeheer WBI17 

http://www.opleidingen.stowa.nl/
http://pub.h2magazine.nl/innw16
http://pub.h2magazine.nl/innw16
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLra-iwQmkFVCpQQdLJDRTOgn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYwza_KHECtRhNj0j--ff3X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYs2tbcVl0-lMXgA58WvsYJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZCZBWKKYwBVru3blk95bT7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrakOsahFxCRfGzRMrDcLMdv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYX5vcZFCKiFNrjGWPoH7h8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZjX1yblUH--p47nk65Gn6E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZYVaH27bvceGTY8__aYSFZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYztciDgNOfIz3li41fo97v
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZf47jeG6lQetpu6xh89byO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZuzoTUASSRG6GYo34VE613
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV
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Opleidingsprogramma 
INNW

WBI: Assembleren en rapporteren
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M11 Assembleren – programma
opname vrijdag 3 februari 2017 - youtube playlist

1. Introductie Hans Waals 

2. Assembleren: Waarom, wat en hoe? Ferdinand Diermanse

3. Assemblage tool Kin Sun Lam

4. Bepalen Veiligheidsoordeel (casus 1) Kin Sun Lam

5. Waterveiligheidsportaal Jan Strijker

--- lunch ---

6. Gebruik Assemblagetool Ferdinand Diermanse

7. Bepalen Veiligheidsoordeel (casus 2) Kin Sun Lam

8. Van veiligheidsoordeel tot rapportage Hans Waals

https://youtu.be/S2lesanFl5Q
https://youtu.be/KOkVDfW08M4
https://youtu.be/ywqdYkrMEQM
https://youtu.be/WrtbAZgBpGA
https://youtu.be/YoOacyx4Zm0
https://youtu.be/Rfw-wJjXMvI
https://youtu.be/A1KgVyUyKU0
https://youtu.be/W8_KiBM5TDo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZuzoTUASSRG6GYo34VE613
http://www.stowavideo.nl/pdf/INNW/M11/INNW_M11_P01.pdf
http://www.stowavideo.nl/pdf/INNW/M11/INNW_M11_P02.pdf
http://www.stowavideo.nl/pdf/INNW/M11/INNW_M11_P04.pdf
http://www.stowavideo.nl/pdf/INNW/M11/INNW_M11_P05.pdf
http://www.stowavideo.nl/pdf/INNW/M11/INNW_M11_P06.pdf
http://www.stowavideo.nl/pdf/INNW/M11/INNW_M11_P07.pdf
http://www.stowavideo.nl/pdf/INNW/M11/INNW_M11_P08.pdf
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Van veiligheidsoordeel
naar rapportage

Hans Waals (Waterschap Hollandse Delta)
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Rapporteren

 Het veiligheidsoordeel per 
dijktraject

 Duiding van het oordeel

 Te treffen voorzieningen

 Rolverdeling beoordelen

 Vervolgproces

 Afsluiting

https://youtu.be/W8_KiBM5TDo
https://youtu.be/W8_KiBM5TDo
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Intermezzo
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Het veiligheidsoordeel per traject
Het veiligheidsoordeel als ‘afstand tot de norm’:

A+ en A: overstromingskans voldoet (ruim)
aan de signaleringswaarde

B: overstromingskans voldoet niet aan 
signaleringswaarde, maar wel aan
de ondergrens

C: overstromingskans overschrijdt de 
ondergrens

D: overstromingskans overschrijdt ruim de
ondergrens

https://youtu.be/W8_KiBM5TDo?t=17s
https://youtu.be/W8_KiBM5TDo?t=2m45s
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Het veiligheidsoordeel per dijktraject (2)

Ambitie 1e beoordeling:

 ervaring opdoen / inzicht verkrijgen in de 

nieuwe overstromingskansbenadering

 landsdekkend beeld creëren

 stabiel versterkingsprogramma (identificeren

meest urgente versterkingsprojecten)

 eventueel: ‘voorlopig oordeel’ mits:

 géén ‘D’-score

 definitief oordeel volgende ronde

10

Duiding van het oordeel

 welk dijkvak

heeft/hebben de grootste bijdrage(n) in het oordeel

 welk toetsspoor

 invloed indirecte mechanismen (voorland, zettingsvloeiing, NWO’s)

 invloed beheer en onderhoud

https://youtu.be/W8_KiBM5TDo?t=5m32s
https://youtu.be/W8_KiBM5TDo?t=7m24s
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Te treffen voorzieningen
Onderscheiden in:

 versterking: informatie tbv aanmelden HWBP

 inspectie & monitoring: ‘vinger aan de pols’

 vergunningverlening & handhaving: risico-
beheersing

 beheer & onderhoud: invulling zorgplicht

 calamiteitenzorg: effecten voor 
bestrijdingsplannen en dijkbewaking
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Aanvullende informatie

Voor bijzondere dijk-trajecten:

 Maeslantkering, Hartelkering, Hollandse IJssel en Rampspol-kering

 Oosterscheldekering

 Diefdijk

 dijktrajecten langs Volkerak-Zoommeer

Voor een dijktraject met meerdere beheerders: 

 één (afgestemd) rapport

https://youtu.be/W8_KiBM5TDo?t=9m24s
https://youtu.be/W8_KiBM5TDo?t=11m34s
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Rolverdeling
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Toezichtstrategie ILT

Zowel bij:

 Proces

 Inhoud

 Resultaat

Gericht op:

 Conformiteit met het WBI

 Plausibiliteit

 Juistheid

A. Proces B. Inhoud C. Resultaat
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Aanlevering door waterkeringbeheerder

Door waterkeringbeheerder gemaakte keuze

Keuze die nadere toegelicht moet worden 

https://youtu.be/W8_KiBM5TDo?t=13m04s
https://youtu.be/W8_KiBM5TDo?t=15m25s
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Beoordelingsproces

2 maanden
vaststelling
1 maand

conform


planning
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Vervolgproces (extern)
Hoogwaterbeschermingsprogramma

 jaarlijks aanmelden (ingangstoets)

 jaarlijks programmeren

 verkenning – planstudie - uitvoering

Landelijke Beoordeling Overstromingskansen

 wettelijk vastgelegd

 eenmaal per 12 jaar

 ILT stelt samen (mbv WVP)

 via DG RW naar minister I&M

 minister informeert 2e en 1e Kamer

via  

WVP

https://youtu.be/W8_KiBM5TDo?t=19m08s
https://youtu.be/W8_KiBM5TDo?t=23m37s
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Vervolgproces (intern)
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AFSLUITING

WBI 2017: Assembleren en Rapporteren

https://youtu.be/W8_KiBM5TDo?t=24m36s
https://youtu.be/W8_KiBM5TDo?t=24m36s
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Meer informatie

Opleidingen.stowa.nl


