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Geachte heer Jorissen, 
 
 
In de vergadering van 22 april jongstleden van het Expertise Netwerk Waterveiligheid heeft een 
aantal mensen namens het programmabureau nHWBP de manier van prioritering uitgelegd die 
wordt toegepast bij de programmering van nHWBP. U heeft gevraagd of het ENW kan instemmen 
met deze wijze van de urgentiebepaling en de toepassing ervan in de praktijk. 
 
Er is een vereenvoudigde aanpak ontwikkeld om dijkversterkingen te prioriteren op basis van de 
mate van reductie van het overstromingsrisico. Het streven van het programmabureau is om tot een 
programma te komen dat gebaseerd is op de risicobenadering. Het programma dient op een 
uniforme grondslag tot stand te komen, zodat de waterschappen ermee kunnen instemmen en 
daarmee ook aan de hoorplicht wordt voldaan.  
 
Het ENW constateert dat op dit moment met de gepresenteerde programmeringsmethode kan 
worden volstaan. Daarbij zijn de volgende aandachtspunten van belang: 
 

o Om te voorkomen dat er naast de uitkomsten van toetsing en die van het project Veiligheid 
Nederland in Kaart nog een derde beeld van de staat van de waterkeringen komt, adviseert 
het ENW om de uitkomsten van de prioriteringssystematiek te vergelijken met de resultaten 
van VNK.  

o De C-keringen lijken door de gehanteerde systematiek en conservatieve uitgangspunten 
een relatief hoge prioriteit te krijgen. Het ENW adviseert om deze uitkomsten nog eens te 
wegen gezien het totale beeld. 

o Vanzelf sprekend richt het nHWBP zich alleen op vakken die zijn afgekeurd in de toetsing. 
Uit VNK blijkt echter dat er keringstrajecten zijn die niet zijn afgekeurd maar toch risicovol 
zijn. Het ENW vindt het van belang oog te houden voor alle vakken die kunnen bijdragen 
aan overstromingsrisico’s, zeker met het oog op de komende nieuwe wijze van normeren.  

o In de systematiek zijn de kosten niet meegenomen. Het ENW vraagt zich af of dit juist is. 
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Het instrumentarium is nu gepositioneerd als een ‘snelle tool’. Het ENW is benieuwd hoe deze 
verder zal worden ontwikkeld en is uiteraard bereid hierbij steun te verlenen en te adviseren. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende ingelicht te hebben.  

 
 
Hoogachtend, 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ir. G. Verwolf 
Voorzitter Expertise Netwerk Waterveiligheid 

 


