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Geachte mevrouw Nijhof, 

 

 

Graag laat ik u weten dat het Expertise Netwerk Waterveiligheid een positief oordeel heeft over 

het programmaplan van het onderzoeksprogramma Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW) 

voor de periode 2011-2016 zoals voorgelegd aan ons op 15 februari 2011.  

 

In de afgelopen maanden heeft de RWS Waterdienst samen met Deltares de onderwerpen 
voor het nieuwe SBW programma aan de hand van projectvoorstellen van een prioritering 
voorzien. Dit is gedaan op basis van de volgende criteria:  

- Er moet sprake zijn van een kennisleemte bij de toetsing, 
- Het resultaat moet binnen afzienbare tijd zijn te verwachten, 
- De impact (kosten/baten) is relevant, en 
- Het draagt bij aan oplossing van een breed voorkomend probleem. 

Hier is een programma uit gekomen waarin 16 onderwerpen zijn opgenomen en drie 
onderwerpen een zogenaamde ‘wachtkamer’ status hebben gekregen. Deze lijst is aan het 
ENW voorgelegd.  
 

Bij de beoordeling was voor mij vooral van belang dat niet alleen de juiste inhoudelijke 

onderwerpen zullen worden onderzocht, maar dat dit gebeurd met een duidelijk doel. Het verder 

verfijnen en detaillering van bestaande kennis is hierbij niet voldoende. Het ‘piping’-probleem, 

bijvoorbeeld, is ondertussen voldoende aangetoond, het gaat er nu om hoe we er mee 



 

 
 

 

verder gaan. De voordelen van het onderzoek in het ‘piping’-dossier met betrekking tot de 

gebruikswaarden en de kosten moeten dan ook inzichtelijk worden gemaakt.  
 
Het moet van doorslaggevend belang zijn dat het onderzoek binnen SBW bij draagt aan een 
eenvoudiger, doelmatiger en een meer geïntegreerd en hanteerbaar instrumentarium voor het 

toetsen van onze waterkeringen. Op deze wijze wordt de toegankelijkheid en het bestuurlijke 
draagvlak verbeterd. Ik ben blij te kunnen constateren dat het programmaplan SBW 2011-2016 

aan deze aspecten voldoende aandacht besteedt. 
 

Tot slot wil ik graag opmerken dat het ENW het belangrijk vindt betrokken te blijven bij de 

uitvoering van het onderzoek om zicht te blijven houden op de onderlinge samenhang. Hierbij is 

het contact tussen de Review Teams van SBW en de werkgroepen van het ENW heel belangrijk. 

Ik zal mij inzetten om dit contact goed te laten verlopen.  

 

Ik vertrouw erop u met dit advies van dienst geweest te zijn. 

 

 

 
Hoogachtend, 
 
 

Ir. G. Verwolf 

Voorzitter Expertise Netwerk Waterveiligheid 

 
 


