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Geachte mevrouw Nijhof,

Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) is gevraagd het projectplan voor het
project ‘Wettelijk Toetsinstrumentarium 2011(WTI2011)’, te beoordelen. Dit als
onderdeel van de kwaliteitsborging waarvoor op verzoek van de opdrachtgever DG
Water vanuit het ENW een Klankbordgroep (KBG WTI2011) is ingesteld.
Het ENW wil zijn waardering uitspreken voor het gepresenteerde plan. Het is goed
doordacht en heeft een hoog ambitieniveau. Er wordt een heldere ordening gegeven van
de onderwerpen uit het Wettelijk Toetsinstrumentarium die verbeterd moeten worden
(zie bijlage). Naast een hoog ambitieniveau heeft het project ook een harde deadline.
Deze deadline betreft niet alleen de Hydraulische Randvoorwaarden (HR) en het
toetsvoorschrift (VTV), maar ook een gebruiksklaar toetsinstrumentarium. Het totaal aan
onderwerpen en het uitvoeringsplan om deze aan te pakken is uitdagend.
Aandacht is hierbij geboden omdat het project afhankelijk is van andere projecten zoals,
bijvoorbeeld,SBW, die kennis en/of producten toeleveren.
In het projectplan ontbreekt naar de mening van het ENW een lange termijn overzicht en

de samenhang met andere projecten. De ontwikkeling van het WTI stopt in 2010 om
begin 2011 gebruiksklaar te kunnen zijn. Maar projecten als SBW en ook WV21 lopen
door, en ook het WTI zal zich weer verder ontwikkelen. Het ENW adviseert daarom een
dergelijk overzicht op te nemen.
Het ontwikkelen van de Hydraulische Randvoorwaarden (HR) voor de Waddenzee, de
reductie van het toetsresultaat ‘geen oordeel’ en de verbetering van de
gebruikersvriendelijkheid van het Toetsinstrumentarium, hebben de hoogste prioriteit
gekregen in het project. Deze keuze is op een zorgvuldige manier gemaakt en het ENW

onderschrijft het belang van de bijbehorende projecten. Ik adviseer dringend om te
streven naar uitvoering van al deze projecten (activiteiten met prioriteit 1,2 en 3 in het
projectplan). Dit betekent dat een voorzien tekort op het budget van 10% aangevuld zal
moeten worden.
Tot slot wil het ENW opmerken dat, hoewel er begrip is voor de behoefte vanuit het beleid
aan rust, het wenselijk is nieuwe kennis en ontwikkelingen vast te leggen in nieuwe HR. Er
zijn vooral zorgen over het niet opnieuw berekenen van de HR voor de bovenrivieren met
daarin de effecten van de uitgevoerde Ruimte-voor-de-Rivier projecten.
Het actualiseren van het toetsinstrumentarium met de geactualiseerde gebiedsgegevens en
nieuwe inzichten is van belang niet alleen voor de vijfjarige wettelijke toetsronde, maar ook voor
beheer en crisisbeheersing. Om deze reden wordt aanbevolen om de hydraulische belastingen
voor de bovenrivieren wel opnieuw te berekenen.
Ik vertrouw erop u met deze reactie van dienst geweest te zijn.
Hoogachtend,

Ir. G. Verwolf
Voorzitter Expertise Netwerk Waterveiligheid

