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Geachte mevrouw Nijhof,
Graag wil ik u met deze brief deelgenoot maken van de zorgen van het Expertise Netwerk
Waterveiligheid over de borging van kwaliteit en kennis binnen de waterveiligheidssector. Deze
zorg wordt gedeeld door alle partijen die zijn vertegenwoordigd in ons netwerk.

Kennis van geotechniek, bekledingen van waterkeringen, belastingen,
overstromingspatronen, om maar een paar vakgebieden te noemen, staan aan de basis van
ons waterveiligheidsbeleid. Om als overheid een goed waterkeringsbeheerder te kunnen zijn
is expertise op deze velden noodzakelijk. Naar de mening van het ENW is dit van te groot
belang om deze expertise geheel over te laten aan de markt. De commissie Ten Heuvelhof
zegt hier over:
“De beheerders dienen meer te investeren in kennis en kunde. Er moet nu geanticipeerd worden op de
grote opgave die nog op ons afkomt. De kennis binnen de overheden wordt schaars. Er dreigt een te
grote afhankelijkheid van marktpartijen. ” Het ENW sluit zich aan bij deze conclusie en is daarbij

van mening dat de verhouding tussen proces- en inhoudelijk werk, bij alle partijen in
onbalans is geraakt. Ook marktpartijen zijn niet altijd meer in staat de noodzakelijke
technisch inhoudelijke kwaliteit te leveren.
Ik wil u daarom vragen om als DG Water, de Waterschappen en Rijkswaterstaat samen tot actie
te komen waarbij ook de ingenieursbureaus en aannemers kunnen worden betrokken. In het
verlengde van de voorstellen zoals gedaan door de commissie Ten Heuvelhof zie ik hiervoor de
volgende mogelijkheden:
 De overheid moet weer een aantrekkelijke werkgever worden voor technisch inhoudelijk
georiënteerde werknemers en dan vooral voor die met een civiel technische achtergrond.
Het ENW wil hiervoor in overweging geven om gecertificeerde vakdeskundigen in te
stellen, analoog aan het constructeurs-register. In Duitsland en de VS bestaat al een
dergelijk systeem met ‘Begutachter’ en ‘diplomats’.





Hoewel dit weliswaar al gebeurt, moet er nog meer worden ingezet op het aantrekken
van jongeren voor een trainee-schap. Hiervoor zou het goed zijn als de betrokkenheid en
interesse van de overheid te tonen via het creëren van mogelijkheden voor
afstudeerprojecten en studie opdrachten.

Het ENW is blij met de aanbeveling van de Taskforce om “toe te werken naar een

gemeenschappelijke kennis- en uitvoeringsorganisatie op landelijk en/of (deels) op regionaal
niveau.” Dit is ook opgenomen in het Bestuursakkoord Water. Een dergelijke



organisatie kan zorgen voor continuïteit van kennis en expertise en is een
interessante werkomgeving voor technici op allerlei niveau.
Het verbeteren van het imago van de (civiele) techniek door het belang ervan voor
Nederland beter te laten zien in communicatie. Juist in de watersector is de bijdrage van
de techniek groot. Het moet duidelijk zijn dat technisch inhoudelijke argumenten een
belangrijke rol spelen in de besluitvorming over ons waterveiligheidsbeleid.

Nederland heeft een grote internationale reputatie opgebouwd op het gebied van de waterbouw.
Om deze te kunnen blijven waarmaken is investeren in het behoud van en de verdere
ontwikkeling van de kennis op dit gebied steeds noodzakelijk. Uiteraard wil het ENW als platform
van deskundigen van de waterveiligheid hierin graag zijn verantwoordelijkheid nemen. Het ENW
is graag bereid om een bijdrage te leveren aan het concretiseren van boven genoemde
aanbevelingen
Ik vertrouw erop u met dit advies van dienst geweest te zijn.
Hoogachtend,

Ir. G. Verwolf
Voorzitter Expertise Netwerk Waterveiligheid
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