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Voorwoord 

Hoogwaterbescherming zit in de genen van ons lage land, Nederland is de best beveiligde delta 

ter wereld. Het werk aan de primaire keringen is echter nooit af. Om gesteld te staan voor de 
zeespiegelstijging en grotere afvoeren in de rivieren staan we de komende jaren voor een grote 
opgave. Vele dijkwerkers zetten zich daarom dagelijks met passie en trots in om keringen te 
versterken. 

In de afgelopen jaren is door de alliantie van waterschappen en het Rijk gebouwd aan het 
hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De financiering is structureel geborgd waarbij 
waterschappen en Rijk ieder de helft bijdragen. Veel projecten zijn in voorbereiding en de eerste 
projecten zijn al gerealiseerd. Er is veel geïnvesteerd in innovatie en de eerste besparingen zijn al 
verzilverd. 

Tegelijkertijd is geconstateerd dat we als alliantie nog niet voldoende gesteld staan om de forse 
groei van het HWBP in de komende jaren op een beheerste wijze te realiseren. Het programma is 
omvangrijk en de projecten zijn vaak complex. De omgeving vraagt om een integrale aanpak van 
projecten met oog voor ruimtelijke inpassing, duurzaamheid en koppelkansen. Besloten is om als 

alliantiepartners samen te onderzoeken hoe we de aanpak kunnen verbeteren om te komen tot 
een programma dat de opgave sneller en goedkoper weet te realiseren. 

In de afgelopen periode hebben alliantiepartners samen voorstellen uitgewerkt om te komen tot 
een verdere doorontwikkeling van het HBWP. Op basis van dit werk leggen we in dit 
programmaplan onze gezamenlijke visie neer op de aanpak van het HBWP voor de komende jaren 
en beschrijven we de nieuwe werkwijze en hoe we die willen implementeren. Daarbij zijn we 
uitgegaan van de ‘Alliantieprincipes HWBP’ die de bestuurders van de waterschappen en het Rijk 

hebben vastgesteld. Met vaststelling van dit programmaplan treedt de volgende fase van de 
doorontwikkeling in, die van de implementatie van de nieuwe werkwijze. 

De alliantieprincipes en dit programmaplan vormen de basis om doelen en ambities voor de 
komende jaren te realiseren. Daarvoor is nodig dat beheerders en programmadirectie vanuit hun 
eigen rol nauw(er) gaan samenwerken om zo de krachten te bundelen. Dit betekent dat we vaker 
met elkaar in gesprek zullen gaan om elkaar te betrekken in belangrijke ontwikkelingen in de 
projecten en het programma als geheel. We organiseren onze primaire processen transparant en 
efficiënt en zoeken de samenwerking op thema’s die bepalend zijn voor succesvolle projecten. 
Zo kunnen we optimaal profiteren van de programmatische aanpak van het HWBP. 

Wij danken iedereen die aan de totstandkoming van dit programmaplan heeft bijgedragen. Wij zijn 
er van overtuigd dat we met de nieuwe aanpak belangrijke stappen zetten om gesteld te staan 
voor de grote opgave die voor ons ligt en zien er naar uit om samen met alle beheerders met veel 
enthousiasme en plezier de komende jaren de schouders onder het HWBP te zetten. 

Erik Wagener en Eric Withaar 
Programmadirecteuren HWBP 
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Managementsamenvatting 

De opgave 

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) staat voor een grote maatschappelijke opgave 
om de waterveiligheid van Nederland te waarborgen en vormt het grootste uitvoeringsprogramma 

binnen het Deltaprogramma. In de komende periode zal het aantal projecten in uitvoering sterk 
toenemen, waarmee het HWBP in een andere fase komt. Het financiële aandeel van het HWBP zal 
daarbij groeien naar bijna de helft van het budget van het Deltafonds. Dit betekent dat het belang 
van een stabiel, voorspelbaar en beheersbaar programma voor zowel het Rijk als de 

waterschappen toeneemt. De doorontwikkeling richt zich op de vraag wat er voor nodig is om 
gesteld te staan voor deze volgende fase in het HWBP. Vanaf medio 2018 zijn de alliantiepartners 
bestuurlijk en ambtelijk over deze vraag in gesprek gegaan. Daarbij is ook gekeken naar de 
ervaringen met de alliantiesamenwerking in de achterliggende periode. Het programmaplan bevat 
de belangrijkste conclusies van deze heroriëntatie. 

Doelen en ambities 

De doelen en ambities van het HWBP zijn omvangrijk en urgent; de doorontwikkeling is geen 
aanleiding deze te heroverwegen. Het doel van het HWBP is om in 2050 alle primaire keringen op 

een sobere en doelmatige wijze versterkt te hebben  (indien uit de periodieke beoordeling is 
gebleken dat deze niet aan de normen voldoen), zodat deze voldoen aan de wettelijke normen 

zoals die zijn vastgelegd in de Waterwet. Daartoe zijn de volgende ambities benoemd: 
• De productie verhogen naar gemiddeld 50 kilometer per jaar 
• De gemiddelde kosten per kilometer te beperken tot 7 mln euro per km 

Alliantieprincipes 

Om de gezamenlijke ambities doelmatig en beheerst te kunnen realiseren, willen het Rijk en de 

waterschappen in de alliantie HWBP nauw samenwerken. Een effectieve krachtenbundeling vergt 
dat de alliantiepartners samenwerken op basis van een gezamenlijke set van waarden en normen 
die richting geven aan de houding en gedrag van alle betrokkenen. Voor het HBWP zijn daartoe in 
de bestuurlijk vastgestelde alliantieprincipes de volgende gezamenlijke waarden benoemd van 
waaruit alle partijen willen werken: 

1. Best for Program: we handelen vanuit het collectief belang van de alliantie als geheel en we 
werken gezamenlijk aan maatschappelijk optimale oplossingen voor waterveiligheid; 

2. Solidair: we dragen gezamenlijk bij aan de financiering en uitvoering van de Nederlandse 

versterkingsopgave, ongeacht onze individuele belangen. We zijn gelijkwaardig en samen 

verantwoordelijk; 
3. Rolzuiver: we vervullen verschillende rollen in het HWBP (uitvoerder, financier, toezichthouder, 

kadersteller) en combineren deze soms. We zijn rolzuiver in het belang dat we behartigen; 
4. Transparant: we zijn open naar elkaar; als ons individuele belang botst met het collectieve belang, 

maken we dit bespreekbaar; 
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5. Voorspelbaar en verrassingsvrij: we maken risico's en issues vroegtijdig bespreekbaar, zodat 
hierop gezamenlijk gestuurd kan worden en besluiten zorgvuldig tot stand kunnen komen; 

6. Betrouwbaar: we maken heldere afspraken met elkaar en komen die na. 

De alliantieprincipes vormen de bestuurlijke paraplu van de samenwerking in het HWBP. In de 
alliantieprincipes zijn de bestaande doelen en scope van de alliantiesamenwerking bevestigd en 
zijn uitgangspunten geformuleerd voor sturing en organisatie van het HWBP. 

Aanpak 

De opgave en ontwikkelingen van het HWBP vragen om het vinden van een aanpak die gefocused 
is op het beheerst realiseren van de versterkingsopgave die tegelijkertijd voldoende flexibel is en 

ruimte biedt om in te spelen op ontwikkelingen en behoeften in de omgeving. Om de 
programmadoelen en ambities te kunnen realiseren gaat het HWBP uit van de volgende aanpak: 

• Werken aan een beheerste doorgroei van het HWBP vanuit de bestaande bestuurlijke afspraken; 
• Projecten en beheerders centraal stellen; 
• Nauwe(re) samenwerking tussen beheerders en programmadirectie; 
• Een robuust programma door een zorgvuldige voorbereiding van te starten projecten; 
• Een kosteneffectief programma door sturing op urgentie; 
• Een doelmatig programma door het voorkomen en beperken van “majoreren” (het onnodig 

stapelen van conservatieve aannames) en regret kosten; 
• Een flexibel programma door voortrollend programmeren, voorfinanciering en adaptieve 

benaderingen; 
• Efficiënte processen (programmeren/begroten, subsidie verlenen en rapporteren/verantwoorden) 

door heldere kaders en tijdige afstemming van issues en onzekerheden; 
• Samen werken met de markt om te komen tot slimme contract- en aanbestedingsvormen; 
• Investeren in kennis en innovaties die bijdragen aan de realisatie van de programmadoelen; 
• Continu leren en verbeteren voor effectievere en efficiëntere processen; 
• Een professionele programmadirectie met een toetsende, faciliterende en regisserende taak. 

Nieuwe werkwijze hoofdproces HWBP 

Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren wordt de samenwerking tussen projecten en 
programma (in dit programmaplan het hoofdproces genoemd) geïntensiveerd. De vernieuwde 

werkwijze is erop gericht om te komen tot een actieve en continue afstemming  tussen 
beheerders en programmadirectie. Daartoe wordt vanuit de programmadirectie gewerkt met 
integrale begeleidingsteams. De begeleidingsteams vormen de schakel tussen de 
programmadirectie en beheerder en zijn gericht op het stroomlijnen van alle (deel)processen die 
tussen project en programma plaatsvinden. Daarmee worden de betrouwbaarheid en consistentie 
van de informatiestromen vergroot en wordt de kwaliteit van de besluitvorming verbeterd. De 
repetitieve werkprocessen in deze samenwerking (programmeren en begroten, subsidie verlenen, 
rapporteren en verantwoorden) worden efficiënter ingericht en onderling verbonden. 
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Projecten en begeleidingsteams werken actief samen vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid 
(deze veranderen niet!). Er wordt samengewerkt op essentiële thema’s die van belang zijn voor het 
slagen van een project. Indien nodig kan – om het tempo en de continuïteit van projecten te 

bevorderen – tussentijds helderheid worden verschaft over de subsidiabiliteit van 
versterkingsplannen. Daarmee nemen de voorspelbaarheid en consistentie van subsidietoetsing 
en programmering toe. De begeleidingsteams zullen ook de toetsing verzorgen op momenten dat 
een beschikking moet worden afgegeven. 

Ontwikkelthema’s van de alliantie 

Naast de vernieuwde werkwijze in de afstemming tussen projecten en programma blijven we als 

alliantie ook gezamenlijk investeren in de ontwikkeling en verbetering van processen en thema’s 

die randvoorwaardelijk zijn voor het programmasucces. Bij deze ontwikkelthema’s wordt bewust 
gekozen voor een gezamenlijke aanpak vanuit de verwachting dat het bundelen van krachten 
meerwaarde biedt en bijdraagt aan het realiseren van de doelen en ambities van het HWBP. De 
thema’s wisselen in de tijd al naar gelang relevantie en actualiteit. In de komende periode zal 
ingezet worden op onder meer het ontsluiten en delen van belangrijke kennis, omgaan met de 

markt, het operationaliseren van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit in projecten, gezamenlijke 

communicatie over het programma en capaciteitsontwikkeling. 

De alliantie blijft onverminderd ambitieus in het stimuleren van innovatie. De nadruk zal in de 
innovatieaanpak meer komen te liggen op het systematisch toepassen en borgen van resultaten 
uit innovatieprojecten. 

Organisatie en overlegstructuur 

De organisatie en overlegstructuur zullen worden aangescherpt om de slagvaardigheid van het 
HBWP te vergroten. De stuurgroep HWBP zal zich onder de naam programmabestuur primair 
richten op de uitvoering van het HWBP binnen de geldende beleidskaders. 

Beleidskaders voor het HWBP worden ontwikkeld door de beleidsdirectie Water en Bodem van 
het ministerie van IenW. Het programmabestuur is verantwoordelijk voor de afstemming met de 
beleidsdirectie. 

Er is een directeurenberaad van programmadirectie met directieleden van de alliantiepartners. Dit 
overleg is sparringpartner voor de programmadirectie voor aangelegenheden op tactisch niveau in 
de samenwerking in de alliantie. 

Alliantiepartners trekken samen op in de voorbereiding van besluiten. Voorstellen die aan het 
programmabestuur worden voorgelegd worden ambtelijk gezamenlijk ontwikkeld en vooraf goed 
afgestemd in een ambtelijk afstemoverleg. Ambtelijk opdrachtgevers van HWBP-projecten 

worden actief betrokken in het bepalen van kennis en ontwikkelthema’s in de alliantie. 
Om gesteld te staan voor de groei van de productie en de doorontwikkeling van het HWBP wordt 
de programmadirectie in kwantitatieve en kwalitatieve zin versterkt. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De waterkeringbeheerders in Nederland staan voor een grote en uitdagende maatschappelijke 

opgave om de waterveiligheid van Nederland te waarborgen. De waterschappen zijn beheerder 
van ongeveer 90% van de primaire waterkeringen. Rijkswaterstaat beheert de overige primaire 
waterkeringen. De beheerders zijn verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om te 

waarborgen dat de primaire keringen voldoen aan de in de Waterwet vastgelegde 
veiligheidsnormen. Zij dienen aan de hand van de wettelijke beoordelingsvoorschriften en 
Hydraulische Randvoorwaarden periodiek te beoordelen of de primaire keringen voldoen aan het 
wettelijke beschermingsniveau. Indien uit de beoordeling blijkt dat een waterkering niet aan de 
veiligheidsnorm voldoet, moet de kering worden versterkt. 

De kosten van versterking van keringen in beheer van Rijkswaterstaat komen volledig voor 
rekening van het Rijk. De kosten van aanleg en verbetering van primaire keringen in beheer van 
waterschappen komen in aanmerking voor een subsidie (van 90% van de geraamde kosten) 
vanuit het Hoogwaterschermingsprogramma (HWBP). In de wijziging van de Waterwet in 2011 is 
vastgelegd dat de maatregelen die door waterschappen worden gerealiseerd door het Rijk en 
waterschappen gezamenlijk worden bekostigd (50/50 financiering). 

Vanuit deze gezamenlijke verantwoordelijkheid is in 2012 een uitvoeringsorganisatie opgericht 
bestaande uit vertegenwoordigers van de waterschappen en het Rijk om het HWBP verder in te 
richten en aan te vangen met de versterkingsopgave. Deze programmadirectie HWBP heeft in de 
afgelopen jaren de primaire processen als programmeren en subsidie verlenen uitgewerkt en veel 
geïnvesteerd in kennisontwikkeling en innovatie. Inmiddels is een groot aantal projecten in 

voorbereiding en een klein deel ook al in uitvoering of gerealiseerd. 

In de komende periode zal het aantal projecten in uitvoering sterk toenemen, waarmee het HWBP 

in een andere fase komt. Het financiële aandeel van het HWBP zal daarbij groeien naar bijna de 

helft van het budget van het Deltafonds. Dit betekent dat het belang van een stabiel, voorspelbaar 
en beheersbaar programma voor zowel het Rijk als de waterschappen toeneemt. Daarmee is er 
een logisch moment om de huidige aanpak van het programma tegen het licht te houden en waar 
nodig bij te stellen om gesteld te staan voor de komende fase van het programma. 

1.2 Opdracht van het HWBP 

Het gezamenlijke doel van het HWBP is om te zorgen dat alle primaire keringen waar nodig 
worden versterkt en uiterlijk in 2050 aan de normen voldoen volgens de Waterwet. 
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Specifiek voor de periode tot 2023 is aanvullend de opdracht om: 
1. gesteld te staan voor de sterke groei van het aantal voor te bereiden en uit te voeren projecten en 

daarbij de stabiliteit en beheersbaarheid van het HWBP te waarborgen; 
2. in te zetten op product- en procesinnovaties om de doelmatigheid en betaalbaarheid van het 

HWBP te waarborgen. 

De opdracht aan de programmadirectie is om vanuit het gezamenlijke belang van de 
alliantiepartners te borgen dat de versterkingsopgave op een sobere, doelmatige en beheerste 

wijze wordt gerealiseerd. 

Om de gezamenlijke ambities van het HWBP doelmatig en beheerst te kunnen realiseren willen 
het Rijk en de waterschappen (vanuit ieders eigen rol en bijbehorende taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden) binnen de waterveiligheidsketen nauw samenwerken. 
Voor het HBWP zijn daartoe de bestuurlijk vastgestelde alliantieprincipes uitgangspunt geweest 
voor de uitwerking van voorliggend programmaplan. 

1.3 Doel en inhoud van het programmaplan 

Het programmaplan vormt een nadere uitwerking van de bestuurlijke alliantieprincipes met als 
doel een beeld te geven aan de alliantiepartners van de opgave, de aanpak en beheersing van het 
HWBP binnen de gestelde wettelijke kaders. Dit programmaplan schetst op hoofdlijnen welke 
veranderingen in de aanpak van het HWBP worden voorzien en in welke richting deze in de jaren 
2019-2023 zullen verder worden uitgewerkt (de ontwikkelagenda). Het programmaplan beoogt 
daarmee richting te geven om gezamenlijk de programmadoelen te kunnen realiseren. 

Programmaplan 

Organisatieplan 
HWBP 

Alliantieprincipes bestuurlijke afspraken 
samenwerking Rijk - waterschappen 

werkwijze alliantie HWBP en 
ontwikkelagenda 2019-2023 

organisatie PD HWBP 

Figuur 1. Relatie tussen programmaplan en alliantieprincipes en organisatieplan 
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De focus van het programmaplan ligt daarbij op de activiteiten die gericht zijn op de verdere 
doorontwikkeling van het HWBP in de periode 2019-2023. Voor een beschrijving van de 
(vigerende) werkwijze rond de reguliere processen (zoals programmeren/begroten, subsidie 

verlenen en rapporteren/verantwoorden) wordt verwezen naar onder meer de Waterwet, 
subsidieregeling en kaders/handreikingen die door de programmadirectie zijn opgesteld en 

beschikbaar gesteld. Als onderlegger voor dit programmaplan zijn voor de verbetering van de 

primaire processen en de doorontwikkeling van de alliantiethema’s aparte 

verantwoordingsrapportages opgesteld door de diverse alliantiewerkgroepen die aan dit 
programmaplan hebben bijgedragen. 

Het programmaplan is als volgt opgebouwd: 
• Hoofdstuk 2 beschrijft de programmadefinitie. Aan de orde komen onder meer de doelstellingen 

en uitgangspunten alsook de scope en de reikwijdte van het programma. 
• Hoofdstuk 3 beschrijft de programmadoelstellingen en de visie die ten grondslag ligt aan de 

aanpak (strategie) en bijbehorende (kritische) prestatie-indicatoren. 
• Hoofdstuk 4 beschrijft de werkwijze en ontwikkelrichting van het hoofdproces van het HWBP: de 

samenwerking tussen projecten en programma (en bijbehorende deelprocessen). 
• Hoofdstuk 5 beschrijft de werkwijze en ontwikkelrichting voor de gezamenlijke ontwikkelthema’s 

van de alliantie die nodig zijn om de programmadoelen te kunnen realiseren. 
• Hoofdstuk 6 beschrijft de wijze van sturing binnen het HWBP, de organisatie en overlegstructuur, 

de inrichting en bezetting van de programmadirectie en de invulling van control en toezicht. 

1.4 Actualisatie en nadere uitwerking programmaplan 

De inzichten rond de hoogwaterveiligheidsopgave zijn en blijven in ontwikkeling. Dit vraagt 
enerzijds om te anticiperen op verwachte ontwikkelingen en anderzijds om flexibiliteit om in te 

spelen op nieuwe inzichten en wijzigende omstandigheden. Het programmaplan beschrijft op 
hoofdlijnen de aanpak voor de periode 2019-2023 die vervolgens jaarlijks samen met de 
beheerders worden uitgewerkt in jaarplannen met een nadere beschrijving van de te verrichten 
activiteiten binnen de alliantie. Jaarlijks wordt tegelijkertijd met het opstellen van de jaarplannen 
beoordeeld of aanpassing van het programmaplan nodig is. Zo kunnen nieuwe inzichten en 
ervaringen worden vertaald in de gewenste aanpak voor het HWBP. Besluitvorming over wijziging 
van het programmaplan en vaststelling van de jaarplannen vindt plaats door het 
programmabestuur HWBP conform de governance zoals beschreven in hoofdstuk 6 van dit 
programmaplan. 



 

16 

HWBP Programmaplan 2019 - 2023

"" n I'-..__/ 

2050, 
BUITEN SCOPE B,lNNEN 5t0PE: 

50BëR EN 
DOElt1A1'1G 



17 

Een sterke alliantie voor sterke dijken

 

 
 
 
 

 

  
 

  
 

 

 

 

 
  

 
 
 
  

 

 
 

 
 
 
 

2	 Programmadefinitie 

2.1 Programmadoelstelling 

Het doel van het HWBP is dat in 2050 alle primaire keringen op een sobere en doelmatige wijze 

zijn versterkt (indien uit de periodieke beoordeling is gebleken dat deze niet aan de vigerende 
normen voldoen), zodat deze voldoen aan de wettelijke normen zoals die zijn vastgelegd in de 

Waterwet (op basis van de deltabeslissing waterveiligheid) en daarmee de waterveiligheid van 
Nederland wordt gewaarborgd. In lijn met de bepalingen in de Waterwet en subsidieregeling voor 
het HWBP wordt onder sober en doelmatig verstaan: 

• Sober: alleen de kosten van maatregelen waardoor de kering weer aan de veiligheidsnorm gaat 
voldoen komen voor subsidie vanuit de dijkrekening in aanmerking; 

• Doelmatig: de totale kosten van een primaire waterkering gedurende de gehele (resterende) 
levensduur worden geminimaliseerd (life cycle benadering). 

De nadere invulling van de eisen ten aanzien van sober en doelmatig is uitgewerkt in de deel B 
van de subsidieregeling. 

2.2 Scope (reikwijdte) 

Het HBWP omvat de versterkingsmaatregelen van zowel de waterschappen als Rijkswaterstaat. 
Binnen de scope van het HWBP vallen de primaire en sturende processen gericht op: 

• Het voorbereiden en realiseren van versterkingsmaatregelen; 
• Het prioriteren en programmeren van versterkingsmaatregelen en het leveren van de benodigde 

informatie voor het Deltaprogramma en de Rijksbegroting; 
• Het toetsen van subsidieaanvragen en vaststellen van beschikkingen; 
• Het verlenen van voorschotten; 
• Het bewaken van de voortgang van het programma en het rapporteren en verantwoorden 

daarover aan betrokken partijen; 
• Het afsluiten van projecten en het vaststellen van beschikkingen. 

Conform de afspraken uit het bestuursakkoord water valt daarnaast binnen scope van het HWBP 
het delen van kennis. 

Buiten de scope van het HWBP vallen: 
• De maatregelen die deel uitmaken van HWBP2; 
• Het evalueren en wijzigen van de subsidieregeling HWBP en overige kaders; 
• Het ontwikkelen en wijzigen van het beoordelings- en ontwerpinstrumentarium (BOI); 
• Het beoordelen van keringen (12 jaarlijks); 
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• Maatregelen gericht op laag 2 (ruimtelijke aanpassing) en laag 3 (rampenbeheersing en 
evacuatiestrategieën) uit de meerlaagsveiligheidsaanpak van het Deltaprogramma; 

• Het beheren en onderhouden van keringen; 
• Het realiseren van aanvullende beleidsdoelen en opgaven op het gebied van bijvoorbeeld 

waterbeheer, natuur, recreatie, rivier/vaarwegmanagement. 

Waar nodig vindt afstemming plaats over de raakvlakken met de activiteiten die buiten de scope 
van het HWBP vallen (zie ook hoofdstuk 3.1.2 en 5.9). 

uitvoeren project
subsidieverlening
rapporteren & verantwoorden 

programmeren beoordeling beheer & 
onderhoud 

scope HWBP 
a verantwoordelijkheid beheerder 
a PD in de lead 

Figuur 2. Afbakening van de scope van het HWBP 

2.3 Voortrollend karakter 

Vanwege de omvang en de kosten van de versterkingsopgave en het feit dat de beschikbare 
financiële middelen en personele capaciteit bij zowel beheerders als marktpartijen beperkt zijn, 
heeft het programma een lange doorlooptijd. Gedurende het programma is het te verwachten dat 
nieuwe technische en beleidsmatige inzichten tot ontwikkeling komen en zullen nieuwe 
beoordelings- resultaten beschikbaar komen die van invloed kunnen zijn op de aard en omvang 
van de versterkingsopgave. 

Om die reden is het HWBP opgezet als een voortrollend programma. Dit houdt in dat er geen 
taakstellend budget wordt vastgesteld. In plaats daarvan wordt de prognose van de benodigde 
middelen voor het programma, de uitvoeringsvolgorde en de planning periodiek herzien op basis 

van de beoordelingsresultaten en de voortgang van lopende versterkingsmaatregelen. 
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2.4 Kaders en randvoorwaarden 

Op (de werkwijze van) het programma zijn de kaders en randvoorwaarden van toepassing die 
wettelijk zijn voorgeschreven, evenals de nadere richtlijnen door de minister van IenW en de 

Tweede Kamer. 

De belangrijkste kaders en uitgangspunten voor het HWBP zijn1 

• De Waterwet waarin onder meer de normen voor primaire waterkeringen zijn vastgelegd; 
• De Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014 (subsidieregeling); 
• De Kaderwet IenW als grondslag voor de innovatiesubsidies; 
• Het wettelijk beoordelingsinstrumentarium (2017) en bijbehorende hydraulische randvoorwaarden 

en technische leidraden2; 
• De financiële middelen zoals (jaarlijks) in het Deltafonds gereserveerd voor het HWBP en regels 

volgens de comptabiliteitswet en rijksbegrotingsvoorschriften; 
• De overige wet- en regelgeving die op één of andere wijze invloed kunnen hebben op de realisatie 

van de HWBP projecten, zoals de Omgevingswet. 

2.5 Opgave Rijkswaterstaat 

Een deel van de te versterken primaire keringen is in beheer bij Rijkswaterstaat. Deze HWBP 

projecten worden voorbereid en gerealiseerd onder de directe verantwoordelijkheid van DG RWS. 
De financiering van deze projecten is anders georganiseerd dan de financiering van de projecten 

van de waterschappen. De kosten van versterkingen van keringen in beheer van het Rijk komen 
volledig voor rekening van het Rijk en worden niet vanuit de dijkrekening betaald. Het budget 
wordt niet via een subsidie uitgekeerd, maar via het Deltafonds aan Rijkwaterstaat beschikbaar 
gesteld. 

Voor het kunnen beschikken over de financiële middelen voor de versterking van keringen in 

beheer van het Rijk gelden de MIRT-spelregels. Hierbij wordt evenals bij de Waterschap projecten 
de Life Cycle Cost benadering gehanteerd. De processtappen (verkenning, planuitwerking, 
realisatie) sluiten ook aan bij de processtappen die voor keringen in beheer van de waterschappen 
doorlopen worden. RWS zal ervoor zorgen dat de aanpak van haar keringen verbonden wordt aan 
het HWBP. RWS zal de verbinding van de regionale directies met het HWBP versterken. RWS zal 
ook bijdragen aan de alliantie door het delen van kennis en ervaring. De nadere uitwerking van de 
werkwijze voor RWS projecten ten aanzien van programmeren/begroten, begeleiden/toetsen en 

rapporteren/verwantwoorden zal de komende periode plaatsvinden en is onderdeel van de 

ontwikkelagenda. 

1 Het HWBP is (in tegenstelling tot het 2e Hoogwaterbeschermingsprogramma) door de Tweede Kamer niet aangewezen als 

project volgens de Regeling Grote Projecten. 
2 Naast het wettelijke beoordelingsinstrumentarium stelt het ministerie een ontwerpinstrumentarium (OI) beschikbaar dat een 

handreiking is waarin wordt aangegeven hoe met vigerende leidraden, handreikingen en technische rapporten kan worden 

ontworpen volgens de overstromingskansbenadering. 
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3 Missie en visie 

3.1 Opgave en missie van het HWBP 

3.1.1 Waterveiligheidsopgave 

De opgave beslaat 1100 km aan dijken die versterkt moeten worden, omdat deze zijn afgekeurd in 

de (verlengde) derde toetsing van de primaire waterkeringen. Als gevolg van de nieuwe normen 

die per 1 januari 2017 in werking zijn getreden, komen hier naar verwachting nog enkele 

honderden kilometers bij. Dit betekent dat tot 2050 ongeveer de helft van alle primaire 

waterkeringen verbeterd moet worden. Ook zal een groot aantal kunstwerken moeten worden 
versterkt. In 2023 zal de eerste beoordelingsronde van primaire waterkeringen (LBO-01) afgerond 

worden; dan is meer in detail bekend wat de consequenties zijn van de nieuwe 
waterveiligheidsnormen voor de waterveiligheidsopgave. 

Het voorliggend programmaplan richt zich op de periode 2019-2023. In deze periode zal de 
omvang van het HWBP zowel financieel als in aantal projecten dat in voorbereiding en uitvoering 

is, sterk (moeten) doorgroeien. Het is daarbij van belang dat de stabiliteit en beheersbaarheid van 

het programma gewaarborgd blijven. Tegelijkertijd is het van belang om te (blijven) zoeken naar 
slimme en innovatieve oplossingen om de opgave op een zo doelmatig mogelijk manier te 
realiseren. 
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Figuur 3. Ontwikkeling financiële reeks HWBP op basis van programmavoorstel 2020-2025 
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3.1.2 Overige (beleids)opgaven 

Uitgangspunt voor het HWBP is dat bij het voorbereiden en realiseren van 

versterkingsmaatregelen moet worden voldaan aan de geldende wet- en regelgeving en het beleid 
dat daaraan ten grondslag ligt. Ook (gezamenlijk) beleid van Rijk en waterschappen rond 
maatschappelijk verantwoord inkopen en een duurzame GWW-sector vormen vanuit de 
verantwoordelijkheid van de beheerders een randvoorwaarde voor de HWBP opgave. Overige 
aanvullende (beleids)opgaven vallen buiten de scope van het HWBP. Dat wil zeggen dat de (meer) 
kosten van aanvullende opgaven niet in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten 
vanuit de dijkrekening. 

In het Bestuursakkoord water en Deltaprogramma is door het Rijk en de waterschappen echter 
wel afgesproken om maatregelen waar mogelijk slim te combineren om daarmee de 
doelmatigheid en maatschappelijke meerwaarde van maatregelen te vergroten. Hierbij kan 
gedacht worden aan het tegelijkertijd met het project uitvoeren van groot onderhoud aan 
infrastructuur op of naast de waterkering, maatregelen om de ruimtelijke kwaliteit te vergroten, 
gebieds- en natuurontwikkeling of maatregelen die voortkomen uit het Deltaprogramma. 

Voor de waterveiligheid, doelmatigheid en stabiliteit van het HBWP is het van belang dat 
versterkingsmaatregelen conform de afgesproken programmering (waarbij urgentie het 
uitgangspunt vormt voor de prioritering) worden gerealiseerd. Dit betekent dat voor de start van 
projecten goede (proces)afspraken gemaakt moeten worden met initiatiefnemers zoals 
medeoverheden (Rijk, provincies en gemeenten) van andere maatregelen en koppelkansen over 
de planning en bekostiging van aanvullende opgaven. 

3.1.3 Missie 

Bovenstaande opgave leidt tot de volgende missie voor het HWBP: 

In 2050 voldoen alle primaire keringen aan de geldende normen. Dit gebeurt door 
versterking van keringen en kunstwerken, waar mogelijk in combinatie met het 
realiseren van aanvullende maatschappelijke doelen, zoals ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid. 

3.2 Ambities 

Om de missie en het einddoel te kunnen realiseren zijn de volgende ambities geformuleerd: 
1. Hoger productieniveau 
2. Lagere kosten 

3.2.1 Hoger productieniveau 

Om in 2050 alle primaire keringen aan de norm te laten voldoen zal het aantal kilometers keringen 
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dat jaarlijks wordt versterkt de komende jaren fors moeten groeien, gelet op de opgave zoals in 

paragraaf 3.1.1 beschreven. 

Bovenstaande leidt tot de volgende ambitie: 

Vanaf 2020 jaarlijks gemiddeld 50 kilometer primaire keringen versterken. 

3.2.2 Lagere kosten 

In het kader van de deltabeslissing waterveiligheid uit 2015 is geschat dat het versterken van 

keringen gemiddeld circa 10 mln euro per kilometer kost. In het bestuursakkoord water is 
afgesproken dat er (vooralsnog)3 structureel jaarlijks 362 mln per jaar (inclusief projectgebonden 

aandeel) beschikbaar is voor het HWBP4. Gelet op de jaarlijks beschikbare middelen op de 
dijkrekening en het feit dat gemiddeld ca 50 km per jaar moet worden versterkt, is de ambitie om 

via slimmere en goedkopere oplossingen de kosten per kilometer te beperken tot gemiddeld 7 
mln euro per km. Dit betekent dat de ambitie is om de gemiddelde kosten per kilometer met 30% 
te verlagen. 

Bovenstaande leidt tot de volgende ambitie: 

De gemiddelde kosten van versterkingsmaatregelen beperken tot gemiddeld 7 mln 
euro per km. 

Bovenstaande ambities zijn gebaseerd op voorlopige inschattingen van de opgave (zowel in 
kilometers als kosten per kilometer) uitgaande van de nieuwe normen op basis van de 
overstromingskansbenadering. Het aantal te versterken kilometer en de (gemiddelde) prijs per 
kilometer zal jaarlijks wel (aanzienlijk) kunnen fluctueren afhankelijk van de aard en complexiteit 
van de maatregelen die voor het betreffende jaar op het programma zijn opgenomen. De eerste 

landelijke beoordelingsronde (LBO-01) op basis van de nieuwe normen wordt in 2023 afgerond. 
Dan zal naar verwachting een betrouwbaarder beeld beschikbaar zijn van de versterkingsopgave. 
Op dat moment zullen ook meer (ervarings)cijfers beschikbaar zijn op basis van uitgevoerde 
versterkingen over de kosten per kilometer van maatregelen. 
Eventuele nieuwe inzichten (bijvoorbeeld rond klimaatverandering) kunnen van grote invloed zijn 

op de aard en omvang van de versterkingsopgave, zowel voor wat betreft de hoeveelheid te 

versterken primaire keringen alsook de prijs per kilometer. In de waterwet is vastgelegd dat het 
beoordelingsinstrumentarium (BOI) minimaal eenmaal in de twaalf jaar wordt herijkt bij de start 
van elke nieuwe beoordelingsronde. De eerstvolgende versie van het BOI is voorzien voor 2023. 

3 Afgesproken is om het jaarlijkse budget tot 2028 niet te verhogen en eerst op basis van de uitkomsten van de LBO1 een 

betrouwbaarder beeld te krijgen van de versterkingsopgave en benodigde middelen. 
4 Inmiddels bedraagt de totale bijdrage van waterschappen en Rijk door indexering ca 380 mln voor 2019. Een deel van dit 

bedrag wordt aangewend voor het afronden van de HWBP2 projecten. Mede daardoor fluctueert de begrotingsreeks voor het 
HBWP nog in de komende jaren. 
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Op basis van de uitkomsten van de landelijke beoordelingsronde(s), ervaringscijfers van 

versterkingen en de gevolgen van nieuwe inzichten zullen de ambities waar nodig moeten worden 
aangepast. 

3.3 Samenwerking in de alliantie 

Om de gezamenlijke doelen en ambities van het HWBP doelmatig en beheerst te kunnen 
realiseren willen het Rijk en de waterschappen (vanuit ieders eigenstandige rol en bijbehorende 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) binnen de waterveiligheidsketen nauw 

samenwerken. De samenwerking is er op gericht om onze kennis en ervaring te delen in het 
belang van de alliantie als geheel en van de individuele beheerders en zo optimaal gebruik te 
maken van de middelen die Rijk en waterschappen beschikbaar stellen. 

Een effectieve samenwerking vergt dat de alliantiepartners binnen de waterveiligheidsketen 

samenwerken op basis van vertrouwen en een gezamenlijke set van waarden en normen die 
richting geven aan de houding en gedrag van alle betrokkenen. 

Voor het HWBP zijn daartoe in de bestuurlijk vastgestelde alliantieprincipes de volgende 
gezamenlijke waarden benoemd van waaruit alle partijen willen werken: 

1 Best for Program: we handelen vanuit het collectief belang van de alliantie als geheel en we 
werken gezamenlijk aan maatschappelijk optimale oplossingen voor waterveiligheid; 

2. Solidair: we dragen gezamenlijk bij aan de financiering en uitvoering van de Nederlandse 

versterkingsopgave, ongeacht onze individuele belangen. We zijn gelijkwaardig en samen 

verantwoordelijk; 
3. Rolzuiver: we vervullen verschillende rollen in het HWBP (uitvoerder, financier, toezichthouder, 

kadersteller) en combineren deze soms. We zijn rolzuiver in het belang dat we behartigen; 
4. Transparant: we zijn open naar elkaar; als ons individuele belang botst met het collectieve belang, 

maken we dit bespreekbaar; 
5. Voorspelbaar en verrassingsvrij: we maken risico’s en issues vroegtijdig bespreekbaar, zodat 

hierop gezamenlijk gestuurd kan worden en besluiten zorgvuldig tot stand kunnen komen; 
6. Betrouwbaar: we maken heldere afspraken met elkaar en komen die na. 

Alliantiepartners werken volgens deze gezamenlijke principes en spreken elkaar daar op aan. Ze 

helpen elkaar waar mogelijk door kennis en ervaring te delen en dragen samen het verhaal van 
het HWBP uit. Alliantiepartners evalueren periodiek – tenminste eens per 2 jaar – de 

samenwerking en deze principes. 

3.4 Aanpak 

De opgave en ontwikkelingen van het HWBP vragen om het vinden van een aanpak die gericht is 
op het beheerst realiseren van de versterkingsopgave en tegelijkertijd voldoende flexibel is en 
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ruimte biedt om in te spelen op ontwikkelingen rondom projecten en het HWBP. Om de 
programmadoelen en ambities te kunnen realiseren volgt het HWBP de hierna beschreven 
aanpak: 

Werken aan een beheerste doorgroei van het HWBP vanuit de bestaande 
bestuurlijke afspraken 

In de afgelopen jaren is onder meer in het kader van het Deltaprogramma gezamenlijk gebouwd 
aan een nieuw stelsel voor het HWBP en zijn daartoe bestuurlijke afspraken gemaakt die zijn 
vastgelegd in wet en regelgeving. Met de nieuwe normen voor waterkeringen kan gerichter 
worden geïnvesteerd in waterveiligheid. De financiering is structureel geborgd en draagt bij aan 

een grotere doelmatigheid van het HWBP. Ook zijn de rollen, taken verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden van het Rijk en de waterschappen rond het HWBP helder vastgelegd in het 
bestuursakkoord water, de waterwet en subsidieregeling. Uitgangspunt voor het programmaplan 

2019-2023 en de aanpak van het HWBP is om uit te (blijven) gaan van het vigerende 
afsprakenkader en de onderliggende beleidsuitgangspunten. 

Projecten en beheerders centraal stellen 

De beheerders hebben een centrale rol om de gezamenlijke de opgave en doelen van de alliantie 
te realiseren en invulling te geven aan de alliantieprincipes. Dit begint bij het zorgdragen voor 
een goede beoordeling van de keringen in 2023 om zo te komen tot een voldoende betrouwbaar 
beeld van de aard en omvang van de versterkingsopgave. De beheerders hebben vervolgens hun 
eigenstandige (wettelijke) verantwoordelijkheid om keringen die niet aan de norm te versterken 
en aan te melden voor het HWBP. De opgave kan zowel wat betreft aard, omvang en urgentie 

verschillen. Ook verschilt de kennis en ervaring van beheerders met grote projecten en inrichting 
van de organisatie per beheerder. De wijze waarop beheerders hun opgave aanpakken zal 
daarom per beheerder verschillen waarbij iedere beheerder zijn eigen taak en 
verantwoordelijkheid heeft om de eigen organisatie (tijdig) door te ontwikkelen en (verder) te 
professionaliseren om zo bij te dragen aan de gezamenlijke doelen van de alliantie. De 
programmadirectie heeft een ondersteunende rol door de regie te voeren over een aantal 
alliantiebrede ontwikkelthema’s. Beheerder hebben echter ook een belangrijke rol om actief bij te 

dragen aan de alliantie en de gezamenlijke ontwikkelthema’s door onder meer informatie tijdig te 

delen en kennis en ervaring binnen de alliantie te benutten alsook zelf open en actief te delen 
met medebeheerders. 

Een stabiel programma door een zorgvuldige voorbereiding van te starten projecten 

Een stabiel programma vergt stabiele projecten die een zorgvuldige voorbereiding kennen. Dit 
begint bij een adequate beoordeling van keringen door de beheerder die voldoende inzicht biedt 
in de aard en omvang van de opgave. De aanpak van het HWBP gaat er daarom vanuit dat 
voordat een maatregel op het programma wordt opgenomen, er een ingangstoets plaatsvindt om 

te toetsen of de beheerder voldoende inzicht heeft in de aard en omvang van de opgave, de 

organisatie gesteld staat en er adequate (proces) afspraken zijn gemaakt met de omgeving. Waar 
dat nodig is om te komen tot een voldoende stabiel beeld van de opgave en aanpak kan een 
voorverkenning plaatsvinden. 
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Een kosteneffectief programma door sturing op urgentie 

Het einddoel van het HWBP is om alle keringen in 2050 aan de norm te laten voldoen (output) en 

daarmee het reduceren van de waterveiligheidsrisico’s in termen van slachtofferrisico en 

schaderisico (outcome). Gegeven het feit dat de jaarlijks beschikbare middelen begrensd zijn, zal 
een uitvoeringsvolgorde voor de versterkingsmaatregelen moeten worden vastgesteld. Het 
uitgangspunt bij het programmeren van nieuwe hoogwaterbeschermingsmaatregelen is het 
streven om de maatregelen zoveel mogelijk in volgorde van urgentie uit te voeren. Er kunnen voor 
een beheerder redenen zijn om maatregelen later uit te voeren dan volgt uit de prioritering zoals 
(onvoldoende) beschikbaarheid van financiële- of personele middelen bij de beheerder, 
onzekerheid over de invloed van nieuwe kennis of beslissingen uit het Deltaprogramma op de te 
treffen maatregel of het evenwichtig(er) spreiden in de tijd van de opgave om opgebouwde kennis 

en capaciteit te benutten. 

Een flexibel programma door voortrollend programmeren, voorfinanciering en 

adaptieve benaderingen 

Een beheersbaar en daarmee stabiel programma vergt voldoende flexibiliteit en handelings-
perspectieven om aanpassingen te doen in de programmering en aanpak van maatregelen indien 
dat nodig is. De aanpak van het HWBP heeft daartoe een voortrollend karakter. Daarnaast biedt 
de subsidieregeling mogelijkheden voor voorfinanciering door beheerders (of derden) met de 

mogelijkheid van het versneld uitbetalen van subsidies die vallen onder de 
voorfinancieringsregeling in geval van (dreigende) onderuitputting. Voorfinanciering biedt 
beheerders de mogelijkheid om kansen te benutten om “werk met werk” te maken (bijvoorbeeld 

de mogelijkheid van combineren van een maatregel met regionale gebiedsontwikkeling, koppeling 

aan noodzakelijk onderhoud). 
De flexibiliteit en stabiliteit van het HWBP kan daarnaast worden vergroot door in aansluiting op 

het Deltaprogramma gebruik te maken van adaptieve benaderingen die gericht zijn op het slim 
knippen, faseren en/of partieel uitvoeren van versterkingsmaatregelen. Via een adaptieve aanpak 

kunnen maatregelen beter worden gespreid in de tijd en over gebieden. Tevens verkleint een 
adaptieve aanpak de kans op regretkosten, indien in de toekomst nieuwe inzichten ontstaan over 
de belasting en sterkte van keringen en vergroot het daarmee de kosteneffectiviteit van het 
HWBP. 

Een doelmatig programma door het voorkomen en beperken van “majoreren” en 
regret kosten 

Om alle keringen in 2050 op een doelmatige wijze aan de norm te kunnen laten voldoen is het van 

belang om het onnodig stapelen van conservatieve aannames (majoreren) te vermijden. De 
aanpak is daarom gericht op het door de beheerders juist toepassen van het ontwerp- en 
beoordelingsinstrumentarium en waar nodig knelpunten te signaleren en agenderen in de 
toepassing van dit instrumentarium. Conform de subsidieregeling wordt daarnaast gewerkt op 
basis van een Life Cycle (LCC) benadering gericht op het bepalen van een optimale oplossing en 

(ontwerp)levensduur van versterkingsmaatregelen en het voorkomen van regretkosten. De 
werkwijze van het HWBP is erop gericht om als beheerders en programmadirectie ontwerp-issues 
die van invloed zijn op de omvang van de opgave en kosten van (individuele) maatregelen tijdig te 
signaleren, af te stemmen en zo nodig advies over in te winnen bij technische experts zowel 
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binnen als buiten de alliantie. Zo nodig agenderen beheerders en/of programmadirectie 

knelpunten bij de betreffende kadersteller. 

Zicht en sturen op onzekerheden door probabilistisch programmeren en rapporteren 

Elk project en programma kent onzekerheden die van invloed zijn op de trefzekerheid van 

planningen, ramingen en kasreeksen. In navolging van de werkwijze op projectniveau rond (SSK) 
ramingen en (PPI) planningen is de aanpak van het HWBP er op gericht om ook de onzekerheden 
op programmaniveau in beeld te brengen. Op basis hiervan kunnen uitspraken gedaan worden 
over de trefzekerheid van de programmering en zo nodig tijdig gestuurd worden op het treffen van 

beheersmaatregelen. 

Efficiënte subsidieverlening door heldere kaders en tijdige afstemming van issues en 

risico’s 

Een doelmatig en beheerst HWBP vergt dat subsidies tijdig worden aangevraagd en verleend en 

de benodigde inspanning (administratieve last) van zowel de beheerder als de programmadirectie 
zoveel mogelijk wordt beperkt. De programmadirectie zorgt daartoe voor heldere kaders die 
ruimte bieden voor beheerders om versterkingsmaatregelen voortvarend te kunnen voorbereiden 
en realiseren. Kaders kunnen (vooraf) niet voor elke situatie vooraf volledige helderheid bieden 

zonder dat dit leidt tot starheid en bureaucratie. Het is daarom van belang dat eventuele issues 
rond het ontwerp en de aanpak van maatregelen tijdig worden geadresseerd. De 
programmadirectie zorgt daartoe voor een heldere procedure, waarbij tussentijdse afspraken 

binnen de gestelde kaders kunnen worden vastgelegd of issues die buiten de gestelde kaders 
vallen zo nodig tijdig kunnen worden geëscaleerd. Beheerders zorgen voor het tijdig signaleren 

van issues, zodat besluiten tijdig en op het juiste niveau genomen kunnen worden. 

Een sterke programmadirectie met een regisserende, toetsende en faciliterende taak 

Voor de doorontwikkeling van het HWBP is een professionele programmadirectie nodig. De 
programmadirectie is (allereerst) verantwoordelijk voor het inrichten en regisseren van het proces 
van programmeren en begroten, subsidie verlenen en rapporteren/verantwoorden. Daarnaast 
faciliteert de programmadirectie de beheerders via begeleidingsteams bij het ontwikkelen en 
delen van kennis binnen de alliantie. Voor het doorontwikkelen van het HWBP zorgt de 
programmadirectie voor regie op de gezamenlijke ontwikkelthema’s van de alliantie. Daarnaast is 

een belangrijke rol van de programmadirectie om issues rond raakvlakken buiten de directe scope 
en verantwoordelijkheid van het HWBP (oa WBI/OI, IRM, subsidieregeling en overige nieuwe wet 
en regelgeving) te signaleren en zo nodig af te stemmen. 

Samen werken met de markt om te komen tot innovaties en beheerste projecten 

Slimme samenwerkingsvormen tussen beheerders en marktpartijen bieden mogelijkheden om 
gezamenlijk risico’s en onzekerheden voor alle betrokken partijen te beperken en beheersen. 
Hiermee nemen de stabiliteit en beheersbaarheid van projecten en het programma als geheel toe. 
De juiste contractvorm draagt ook bij aan de innovatiekracht van de markt. De aanpak van het 
HWBP is er op gericht om de ervaringen met verdergaande vormen van samenwerking tussen OG 
en ON (zoals alliantiecontracten) te delen en beschikbaar te stellen voor alle betrokken partijen. 
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Investeren in kennis en innovaties die bijdragen aan de realisatie van de 
programmadoelen 

Kennis en innovatie zijn van belang om de ambities (in het bijzonder de ambitie om de kosten per 
kilometer te reduceren) te kunnen realiseren. De aanpak van het HWBP is er daarom op gericht 
om innovaties te stimuleren. Daartoe biedt de subsidieregeling de mogelijkheid om de kosten van 
innovatieve projecten volledig (100% van de werkelijke kosten) te subsidiëren. De 

programmadirectie voert de regie en stemt de activiteiten af met andere kennisagenda’s met 
betrekking tot waterveiligheid. Uitgangspunt is dat kennisontwikkeling en innovaties decentraal 
worden uitgevoerd. Om te borgen dat geaccepteerde kennis en innovaties ook breed worden 
toegepast, maakt de wijze van verankering en implementatie deel uit van plannen van aanpak 

voor kennis- en innovatieprojecten. 

Uitgangspunt is dat de beheerder bij nieuwe kennis die gedurende het project beschikbaar komt 
een analyse maakt van de impact op het ontwerp en de kosten van de maatregel om een 
afweging te maken om nieuwe kennis wel of niet toe te passen. De beheerder zal moeten 
motiveren wanneer nieuwe kennis niet wordt toegepast (comply or explain). Indien naar aanleiding 
van nieuwe kennis het doelmatig is om de scope te wijzigen kan de beheerder een aanvraag tot 
wijziging van de subsidie indienen die door de programmadirectie zal worden getoetst. 

Voldoende personele capaciteit door te (blijven) investeren in opleidingen en 
communities 

Om de programmadoelen te kunnen realiseren dient er voldoende personele capaciteit 
beschikbaar te zijn (zowel kwantitatief als kwalitatief). Capaciteit voor projectopgaven is primair 
een verantwoordelijkheid van de beheerder. Capaciteitsknelpunten bij beheerders kunnen echter 
ook van invloed zijn op het programma. Om die reden is het monitoren van de ontwikkeling van 
kwaliteit vanuit het programma (als onderdeel van de periodieke afstemming met de 
begeleidingsteams) wenselijk om knelpunten te signaleren en te bepalen of en zo ja welke 
maatregelen op programma wenselijk zijn. Om te beschikken over kwalitatief voldoende capaciteit 
is het van belang om te (blijven) investeren in het opleiden van medewerkers. In aanvulling op de 
(basis)opleidingen is het wenselijk om kennis en ervaringen te (kunnen) delen via communities. 
HWBP projecten vormen daarnaast een aansprekend uithangbord voor jonge professionals en 
dragen zo bij aan de sectorale ambities voor de ontwikkeling van human capital in de watersector. 

Continu leren en verbeteren voor effectievere efficiëntere processen 

Om de programmadoelen te kunnen realiseren is het van belang dat het HWBP zich continu blijft 
ontwikkelen door trends te monitoren, processen en werkzaamheden systematisch te evalueren 

en leerervaringen en verbeterpunten toe te passen en te implementeren. Beheerders en de 
begeleidingsteams maken daartoe bij aanvang van projecten afspraken over de momenten 
waarop (gezamenlijke) evaluaties plaatsvinden. 

Door de controllers van de waterschappen, Rijkswaterstaat en de programmacontroller wordt 
jaarlijks een plan opgesteld, op basis waarvan gericht en in samenhang controlactiviteiten door 
middel van een auditplan worden uitgevoerd, waarbij de staande controlorganisaties en – 
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activiteiten zoveel mogelijk het uitgangspunt vormen. Meer in algemene zin wordt de kwaliteit van 
de samenwerking binnen de alliantie periodiek gemeten via het dijkwerkerspanel. 

3.5 Prestatie- en succesindicatoren 

Voor het aansturen en beheersen van het programma is het van belang om te beschikken over 
meetbare indicatoren voor de prestaties die kritisch zijn om de programmadoelen te kunnen 
realiseren en daarmee het succes van de alliantie. Het is daarbij van belang om niet alleen naar 
financiële maatstaven te kijken, maar ook naar andere aspecten zoals de kwaliteit en 

doelmatigheid van de interne processen, de mate waarin de alliantie in staat is om te leren en 

innoveren en wat dit uiteindelijk maatschappelijk oplevert. 

Uitgaande van de missie en visie zijn in onderstaande tabel per aspect de indicatoren 

weergegeven die (initieel) de basis zullen vormen voor het meten en monitoren. Op basis van de 
ervaringen met de indicatoren zullen deze waar nodig worden aangescherpt of aangevuld. In 
eerste instantie zal de ontwikkeling van de indicatoren worden gemonitord. Op basis van de 
ervaring zal bepaald worden of en zo ja voor welke indicatoren een streefwaarde zal worden 
vastgesteld. Eventuele streefwaarden zullen jaarlijks worden bepaald en zo nodig bijgesteld als 

onderdeel van de jaarplannen. Als de ontwikkeling van een indicator dat vraagt wordt een nadere 

analyse van onderliggende oorzaken gemaakt. 

Maatschappij Interne processen 
1. Versterkingsopgave: # te versterken km’s tot 1. Tijdigheid subsidieverlening 

2050 a. Subsidieaanvragen op tijd 
2. Dekking: benodigd vs beschikbaar budget b. Subsidiebeschikkingen op tijd 

tbv einddoel (2050 voldoen alle keringen aan 2. Overhead: kosten programmadirectie en VAT 
de norm) als % van het programmabudget 

3. % keringen op orde 3. Openstaande vacatures binnen de alliantie 
a) Kilometers 
b) Kunstwerken 

Leren en innoveren 
1. Samenwerking: tevredenheid alliantie 
2. Kennis en innovatie: 

a. Investeringen als % HWBP begroting 
b. Gerealiseerde kostenbesparing 

3. Leren: % tijdig gerealiseerde verbeteracties  

Financieel 
1. Prijs per kilometer 
2. Stabiliteit: afwijking uitgaven/budget 
3. Flexibiliteit: voorgefinancierde projecten 
4. Over/onder subsidiëring 

(verschil beschikking/realisatie) 
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4 Hoofdproces van de alliantie 

Met het hoofdproces van de alliantie wordt het primaire proces van het HWBP bedoeld: het 
decentraal uitvoeren van dijkversterkingsprojecten als onderdeel van een landelijk programma. 
Het hoofdproces omvat alles wat de dagelijkse interactie tussen de individuele projecten van 
beheerders en het landelijke programma aangaat. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe deze 
samenwerking wordt geïntensiveerd en wat de consequenties zijn voor de diverse (wettelijke) 
werkprocessen in de onderlinge afstemming. 

4.1 Integrale aanpak 

Doelen 

In het plan van aanpak “Samenwerken aan Waterveiligheid; Verbeter- en veranderplan programma 

Hoogwaterbescherming” is onder meer de volgende probleemstelling opgenomen; ”De financiële 

stabiliteit van het programma als geheel is onvoldoende en ook onvoldoende voorspelbaar 
doordat scope, planningen en ramingen van projecten onvoldoende stabiel zijn”. Het doel voor de 

komende jaren ten behoeve van de programmering is daarmee duidelijk: er moet toegewerkt 
worden naar een stabiel programma waarbij de middelen die (jaarlijks) beschikbaar zijn op de 
dijkrekening ook worden uitgegeven aan versterkingsmaatregelen. Zowel voor waterschappen als 
het Rijk is het onwenselijk wanneer er veel (ca 10%) meer dan wel minder wordt uitgegeven dan 
de jaarlijkse bijdrage van Rijk en waterschappen. 

Aanpak/werkwijze 

Stabiele projecten maken een stabiel programma 

Een stabiel programma vergt projecten die voldoende stabiel en beheerst zijn en begint daarmee 

bij de beheerder die verantwoordelijk is voor de aanpak en beheersing van een 
versterkingsproject. Dit vergt een integrale benadering die begint bij het bepalen van de 
trajectindeling waarbij rekening wordt gehouden met aspecten als urgentie, ruimtelijke 

ontwikkelingen, complexiteit van de opgave en omgeving, bestuurlijk krachtenveld en 

organisatorische aspecten als personele capaciteit en financiële middelen. De Unie van 

Waterschappen heeft daartoe een handreiking opgesteld voor het bepalen van de trajectaanpak 
om bij te dragen aan stabielere projecten en daarmee een stabieler HWBP-programma. Een 

integrale aanpak betekent ook dat de beheerder zich niet alleen richt op de versterking van de 
kering maar ook op een adequate beoordeling van keringen met aandacht voor bijvoorbeeld 
(levensduurverlengend) onderhoud of tijdelijke beheersmaatregelen. 

De HWBP-handreikingen voor de verkenningsfase en planuitwerkingsfase bieden de beheerder 
handvatten om te komen tot integrale afwegingen en het omgaan met onzekerheden bij het 
maken van keuzes. De handreikingen hebben geen verplichtend karakter, maar bieden veel kennis 

en ervaring die kunnen bijdragen aan een betere beheersing van projecten. In aanvulling op deze 
meer algemene kennis en ervaring vergen stabiele(re) projecten dat beheerders optimaal gebruik 
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maken van specifieke kennis en ervaring van andere beheerders door bijvoorbeeld lessons 

learned van vergelijkbare projecten en issues te benutten of andere beheerders te betrekken bij 
reviews in het kader van de (interne) kwaliteitsborging (zie ook paragraaf 4.5.1). 

Integrale benadering 

Om tot stabiele projecten en daarmee een stabiel programma te komen is een integrale aanpak 
nodig om zowel als beheerders als programmadirectie voorspelbaar te laten zijn en verrassingen 
die leiden tot vertraging, (meer)kosten en bestuurlijke discussies te voorkomen. Het doel is 

daarom te komen tot een nauwe(re) samenwerking en afstemming tussen programmadirectie en 
beheerders om gezamenlijk optimaal bij te dragen aan het op een beheerste wijze realiseren van 
de programmadoelen. 

De samenwerking richt zich op effectieve informatie-uitwisseling, kennisdeling,  kwaliteitsborging, 
efficiënte processen en transparante besluitvorming. Beheerders en programmadirectie werken 

daarbij samen vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid volgens het adagium: ‘professioneel 
partnerschap’. 

Beoordeling 
opgave 

Voor-
verkenning

Ingangstoets Verkenning Planuitwerking Realisatie 

Subsidie verlenen 

Rapporteren en 
verantwoorden 

Programmeren en 
begroten 

Begeleidingsteams 

Om een integrale werkwijze tussen de processen van het HWBP tot stand te brengen wordt 
gewerkt met integrale begeleidingsteams. De begeleidingsteams vormen de schakel tussen de 
programmadirectie en beheerder en zijn erop gericht om de onderlinge interactie, integraliteit en 

consistentie van de informatievoorziening en besluitvorming binnen het hoofdproces te 
waarborgen. Dit vergt van beheerders het tijdig en open delen van informatie over voortgang, 
issues en onzekerheden. Aan de kant van de programmadirectie worden de verschillende 

processen en informatiestromen beter op elkaar afgestemd, zodat voor beheerder transparant is 

welke informatie voor welk proces gewenst is en hoe deze verwerkt wordt. 

Het begeleidingsteam coördineert en geeft invulling aan de rollen van de programmadirectie naar 
een project (regisseren, faciliteren, toetsen). De rol van de programmadirectie is daarmee ook om 

de beheerder te faciliteren door bijvoorbeeld door als kennismakelaar op te treden naar de rest 
van de alliantie of door te reflecteren op belangrijke thema’s binnen de projecten. 
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Beheerder en begeleidingsteam gaan een continue samenwerking aan gedurende het project om 
voortgang en issues onderling tijdig en transparant af te stemmen en daarmee de voortgang van 
het project en een tijdige subsidieverlening te waarborgen. Deze samenwerking start met de 
ingangstoets. Aan het begin van elk fase van een project wordt door het begeleidingsteam en de 

beheerder de begeleidingsagenda opgesteld. Deze is projectspecifiek en richt zich op de 

belangrijkste risico’s en omstandigheden in een project. Daarin wordt ook vastgelegd wanneer en 

door wie, welke evaluaties worden uitgevoerd om te komen tot een lerende organisatie. 

Een begeleidingsteam bestaat uit een vaste kern bestaande uit een projectbegeleider, 
projectbeheerser en een medewerker kennis. Daar omheen kunnen specialisten (van onder meer 
beheerders, de zogenaamde flexibele schil) benaderd worden voor specifieke vragen en issues. 
Ook kunnen specialisten van beheerders een rol spelen bij (tussentijdse) reviews in het kader van 
de interne kwaliteitsborging wanneer de beheerder daar om vraagt. De programmadirectie 
faciliteert beheerders bij reviews en betrekt daar andere beheerders bij. 

De nieuwe werkwijze in de samenwerking wordt de komende periode verder ontwikkeld en 
regelmatig geëvalueerd. De doelen en werkwijze voor het hoofdproces en de wijze waarop het 
programma integraal wordt beheerst, worden in de volgende paragrafen op hoofdlijnen 

beschreven. 

4.2 Programmeren en begroten 

Doelen 

Het doel is te komen tot een stabiel programma en betrouwbaar beeld van de programmascope 
tot 2050 op basis van de uitkomsten van de eerste landelijke beoordelingsronde waarbij: 

• Onzekerheden in projecten op programmaniveau inzichtelijk en beheerst zijn zodat er een stabiel 
programma en begroting kunnen worden afgegeven; 

• De jaarlijkse bijdragen en de uitgaven van de alliantiepartners via de Dijkrekening in balans zijn. 

Aanpak/werkwijze 

Kadernota’s 

De (financiële) schaarste in het programma zal komende jaren toenemen. In de beginjaren van het 
programma zijn er veel nieuwe projecten opgestart. Een aanzienlijk deel hiervan komt in de 

periode tot 2023 in uitvoering. Er zullen tegelijkertijd steeds meer projecten vanuit de landelijke 

beoordeling aan het programma worden toegevoegd. Er zal daarom een piek ontstaan in de 

uitvoering van de projecten. 

Dit vergt heldere uitgangspunten en keuzes voor het opstellen van de programmering waarbij ook 
geborgd wordt dat er ieder jaar voldoende verkenningen en planuitwerkingen worden opgestart. 
Een belangrijk onderdeel van het werkproces programmeren-begroten is daarom het jaarlijks 

opstellen van een kadernota. De kadernota bevat de uitgangspunten voor de nieuwe 
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programmering en de financiële kaders. Het programmabestuur HWBP bepaalt daarmee vooraf 
de koers voor de programmering voor de komende jaren. 

Trajectindeling, voorverkenning en ingangstoets 

Voor de stabiliteit van projecten en het programma is een betrouwbaar beeld van de aard en 
omvang van de versterkingsopgave nodig. Dit begint bij een adequate beoordeling door de 
beheerder en vertaling naar een trajectindeling die bijdraagt aan beheersbare projecten. 
Daarnaast zal de beheerder moeten zorgen dat er voldoende personele capaciteit is om projecten 
tijdig te starten en vervolgens op een beheerste wijze voor te bereiden en uit te voeren. Waar dat 
nodig is om te komen tot een voldoende stabiel beeld van de opgave en aanpak kan een 
voorverkenning plaatsvinden. Aan de hand van een ingangstoets wordt de balans opgemaakt of 
de condities voor een succesvolle start van een project voldoende aanwezig zijn om het project 
op te nemen in de programmering van het HWBP. 

Verbetering instrumentarium voor urgentiebepaling en ramingen 

Vanaf het begin van het HWBP vindt de prioritering van projecten die toetreden tot het 
programma plaats op basis van urgentie. De urgentie van een project wordt bepaald door de 
afstand tot de norm. Hierbij wordt vooralsnog gebruikt gemaakt van gegevens op basis van de 
VNK2 analyse. Deze informatie is echter niet meer actueel en daarom wordt een nieuwe 

systematiek uitgewerkt. 

De kasprognose voor de programmering en voortgangsrapportages worden voor projecten 
waarvoor subsidie is verleend, gebaseerd op de (SSK) kostenramingen die de basis hebben 

gevormd voor de subsidieverlening. Voor projecten waarvoor nog geen subsidie is verleend kan 
worden uitgegaan van een kostenschatting op basis van de KOSWAT rekentool die gebaseerd is 

op kengetallen. Dit rekenprogramma is sinds 2015 echter niet meer geactualiseerd wat betekent 
dat de laatste inzichten en ook de effecten van de nieuwe normering nog niet zijn verwerkt. Door 
de programmadirectie HWBP wordt samen met de beheerders onderzocht op welke wijze een 
adequate inschatting van de kosten gemaakt kunnen worden voordat projecten zijn gestart en of 
een update van KOSWAT in dat kader wenselijk is. 

Probabilistisch programmeren 

Er zijn op het moment nog veel onzekerheden in het programma (zie ook hoofdstuk 2): de opgave 

van het totale programma is nog niet helder, maar ook de projectreferenties wijzigen regelmatig 

na de start van een project door onzekerheden en wijzigende inzichten. Daarom is het van belang 
om inzicht te hebben in de onzekerheden in projecten en de programmering en wordt 
probabilistisch programmeren (en rapporteren) verder ontwikkeld. Met behulp van een 
probabilistische aanpak kan de trefzekerheid van de programmering en kasreeksen worden 
bepaald, zodat beheerders en programmadirectie beter kunnen sturen en het programmabestuur 
bewuste keuzes kan maken. 

Betrokkenheid alliantiepartners 

Het werkproces voor het opstellen van het jaarlijks programma is erop gericht om het 
eigenaarschap van de alliantiepartners te vergroten door op basis van het ontwerpprogramma als 
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beheerders en programmadirectie de issues en onzekerheden af te stemmen en samen te werken 
aan de definitieve programmering. Daarmee wordt voor alle alliantiepartners inzichtelijk wat de 

impact is van eventuele issues en onzekerheden rond projecten op het totaal van het programma. 
Zo kan een sterker beroep worden gedaan op het collectief om een stabiel programma te 
behouden. 

4.3 Subsidie verlenen 

Doelen 

Het doel voor subsidieverlening is dat de wettelijke afhandeltermijn van 8 weken voor de 
subsidieverlening altijd gehaald wordt (mits er geen bijzonderheden zijn) en de subsidieverlening 
rechtmatig, efficiënt en voorspelbaar is. 

Aanpak/werkwijze 

Om subsidies tijdig te kunnen verlenen is een effectief en efficiënt proces nodig voor zowel 
beheerders als programmadirectie, waarbij de kaders helder zijn en eventuele issues en 

onzekerheden tijdig, transparant en uniform worden geadresseerd en onderling worden 

afgestemd. Daartoe wordt de werkwijze aangescherpt op basis van onderstaande uitgangspunten 
en aanpak. 

Periodieke verduidelijking toetskader 

Het ‘toetskader’ voor de subsidieverlening omvat de wettelijke regels (Waterwet, 
subsidieregeling), de uitwerking daarvan in beleidsregels (Deel B), handreikingen, instructies en de 

beschrijving van werkwijzen en werkprocessen (Deel C). Bij de toepassing van het toetskader 
komen soms vragen of onduidelijkheden naar voren. Deze worden systematisch verzameld door 
de programmadirectie op basis van onder meer voortgangsgesprekken. Op basis van deze 
inventarisatie worden jaarlijks thema’s uit de regeling - die (te) veel ruimte laten voor interpretatie 

- waar nodig uitgewerkt en verhelderd. Daardoor wordt het voor projecten (steeds meer) helder 
aan welke kwaliteitseisen de subsidieaanvraag en het plan van aanpak moeten voldoen en kunnen 
toetsers subsidieaanvragen op een uniforme manier toetsen. 

Begeleidingsteam=toetsteam 

Projecten en begeleidingsteams werken actief samen vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid 
(deze veranderen niet). Er wordt samengewerkt op essentiële thema’s die van belang zijn voor het 
slagen van een project. Indien nodig kan – om het tempo en de continuïteit van projecten te 

bevorderen – tussentijds helderheid worden verschaft over de subsidiabiliteit van 
versterkingsplannen. Daarmee nemen de voorspelbaarheid en consistentie van subsidietoetsing 
en programmering toe. 

De programmadirectie zorgt daartoe voor een heldere procedure, waarbij tussentijdse afspraken 

binnen de gestelde kaders kunnen worden vastgelegd of issues die buiten de gestelde kaders 
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vallen zo nodig tijdig kunnen worden geëscaleerd. Beheerders zorgen voor het tijdig signaleren 

van issues, zodat besluiten tijdig en op het juiste niveau genomen kunnen worden. 

Het begeleidingsteam vormt samen met eventueel aanvullende deskundigheid het toetsteam. 
Door de toetsing ook door het begeleidingsteam te laten uitvoeren worden relevante inzichten en 
afspraken uit de begeleiding onderdeel van de toetsing, wat bijdraagt aan de tijdigheid en 

doelmatigheid van de toetsing. Waar nodig kunnen gedurende het begeleidingsproces 
tussenproducten (bijvoorbeeld VKA, projectplan Waterwet, marktbenaderingsstrategie) op 

subsidiabiliteit worden beoordeeld, zodat het proces bij de beheerder binnen het waterschap en 

het proces bij de programmadirectie beter op elkaar afgestemd raken en minder onzekerheid 
bestaat over de uitkomst van de (formele) toets van de subsidieaanvraag. 

Toetsoptiek 

Gedurende het begeleidingsproces wordt, op basis van de begeleidingsagenda en op basis van 

de ervaringen van het begeleidingsteam, de toetsoptiek opgesteld bestaande uit het toetskader 
en de tussentijdse afspraken die de gedeelde basis vormt voor de formele toets van de 
subsidieaanvraag. Op deze manier wordt invulling gegeven aan risicogestuurde subsidieverlening. 

4.4 Rapporteren en verantwoorden 

Doelen 

Het doel is dat de rapportage en verantwoording over de voortgang van het programma effectief 
en doelmatig zijn georganiseerd en dat afwijkingen, risico’s en issues tijdig samen worden 

gesignaleerd zodat bijsturing waar nodig mogelijk is en de stabiliteit van het programma verbetert. 

Aanpak/werkwijze 

Q-rapportages 

Via de Q-rapportages wordt elk kwartaal aan het programmabestuur gerapporteerd over de 
voortgang van het programma en de onderliggende projecten. De Q-rapportage wordt de 
komende periode doorontwikkeld naar een dashboard met een directieparagraaf (toelichting op 
de verslaglegging en ontwikkeling van het HWBP). De basis voor de Q- rapportages van de 
programmadirectie vormen de Q-rapportages van de beheerders. De nadruk in de 
informatievoorziening ligt op afwijkingen met betrekking tot scope, tijd en geld en op het 
adresseren van dilemma’s en onzekerheden in het programma. 

Actueel houden van projectreferenties 

De basis voor de voortgangsrapportages vormen de projectreferenties met betrekking tot de 
scope, planning en kosten. De referenties worden door de programmadirectie vastgelegd in het 
waterveiligheidsportaal (zie ook 4.7). De kaders en processen rond referentie- en wijzigingsbeheer 
en de ondersteunende systemen (waterveiligheidsportaal) worden in de komende periode 
aangepast ten behoeve van de nieuwe werkwijze, zodat geborgd is dat voor zowel de beheerder 
als programmadirectie duidelijk is wanneer, door wie en waar een mutatie wordt doorgevoerd en 
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de informatie-uitwisseling op een uniforme en transparante manier geschiedt. 

4.5 Interne kwaliteitsborging en programmabeheersing 

Het hoofdproces vergt dat we zowel op projectniveau als programmaniveau ‘in control’ zijn. Dit 
vergt van de beheerder dat deze zorgdraagt voor een adequate interne kwaliteitsborging (IKB) van 

zijn project en op programmaniveau een adequate  programmabeheersing en 
informatiehuishouding. 

4.5.1 Interne kwaliteitsborging projecten 

Doelen 

Het doel van het verder versterken van de IKB bij beheerders is dat de beheersbaarheid van 

projecten toeneemt en de subsidieverlening sneller en doelmatiger verloopt doordat er minder 
issues en verrassingen ontstaan bij de toetsing van subsidieaanvragen die (kunnen) leiden tot 
vertraging, meerkosten en discussies. 

Aanpak/werkwijze 

IKB (en in dat kader uit te voeren interne of externe reviews) is primair de verantwoordelijkheid 

van de beheerder. Om IKB doelmatig toe te passen en onnodige administratieve lasten te 

voorkomen, is maatwerk per beheerder en project nodig op basis van bijvoorbeeld de 

complexiteit en omvang van projecten. Om ervaring op te doen met IKB en kennis te delen over 
de toepassing van IKB met andere deelnemers in de alliantie worden bij een tweetal beheerders 

pilots uitgevoerd. Op basis van de ervaring uit de pilots kan bekeken worden hoe en wanneer IKB 

ook door andere beheerders kan worden toegepast. Op basis van de pilots en de lessons learned 
rond IKB kan nader worden bepaald hoe hier gebruik van kan worden gemaakt binnen het 
toetsproces van de programmadirectie. 

4.5.2 Programmabeheersing en informatiehuishouding 

Doelen 

Het doel van programmabeheersing is het in samenhang kunnen sturen op de programma-
doelstellingen binnen de gestelde kaders. Om te kunnen sturen is een betrouwbare 
informatiehuishouding nodig die de mogelijkheid biedt om projectoverstijgende issues en risico’s 

te signaleren en als programmadirectie en beheerder tijdig maatregelen te kunnen nemen. 

Aanpak/werkwijze 

Beheersplan 

Om te komen tot een adequate beheersing wordt een beheersplan opgesteld waarin de kaders, 
procedures, rollen en bijbehorende verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
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worden vastgelegd. Het programmabeheersplan is volgend op het hoofdproces. Het 
programmabeheersplan beschrijft niet alleen het hoofdproces maar ook de secundaire processen 
die ondersteunend zijn aan het hoofdproces, zoals financieel management, inkoop, en 

formatiebeheer en control & toezicht. 

Informatiehuishouding 

Om te komen tot een betrouwbare informatievoorziening op programmaniveau zal een 
verbeterplan worden opgesteld door de programmadirectie gericht op enkelvoudige inwinning en 
meervoudig gebruik, waarbij er duidelijke afspraken zijn over het eigenaarschap van data en de 

wijze waarop deze beheerd worden. Het Waterveiligheidsportaal (WVP) neemt binnen de 
informatiehuishouding een centrale plaats in waar informatie beschikbaar is voor beheerders en 
de programmadirectie ter ondersteuning van het hoofdproces. 

4.6 Ontwikkelagenda hoofdproces 
De ontwikkelagenda voor de periode 2019-2023 is hieronder op hoofdlijnen weergegeven. De 
nadere uitwerking van producten/resultaten vindt plaats via de jaarplannen. Jaarlijks wordt 
voorafgaand aan de jaarplannen de ontwikkelagenda geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd 

op basis van de ontwikkelingen in en rond het HBWP. 
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Jaar Hoofdproces Rapporteren/
verantwoorden 

Programmeren/
begroten 

Subsidie verlenen Programma-
beheersing,
risicomanagement
en control 

Informatiehuis-
houding 

2019 

- Kernprocessen 
beschreven 

- Medio 2019 
evalueren en 
actualiseren + 
bespreken 

- Werkwijze 
samenwerken 
alliantie bij het 
realiseren van de 
opgave 

- Werkwijze 
begeleidingsteams 
implementeren: 

- mensen aannemen 
- samenhang 

processen in 
begeleiding (inhoud 
+ planning) 

- Format Q-gesprek-
ken en halfjaar-
gesprek, verslag-
legging 

- Ontwikkelen nieuwe 
Q- rapportage 

- Doorontwikkelen IT 
omgeving (zie 
informatie-
huishouding) 

- Uitwerken 
wijzigingsbeheer 
(zie informatie-
huishouding) 

- Kwaliteitsborging 
beheerders rondom 
projectinformatie 
(relatie programma-
beheersplan/control) 

- Probabilistische 
programmering 
eerste opzet 

- Operationaliseren 
ingangstoets 

- Maakbaarheids-
analyse eerste opzet 

- Handelswijze 
financiële uitputting 

- Nieuwe insteek 
hoorplicht concept 

- Prioriterings-
systematiek urgentie 

- Proces subsidie-
verlening 
geëvalueerd en 
geactualiseerd 

- Kennis delen 
subsidieverlening 
online en d.m.v. 
vakdagen 

- Toetskader verder 
uitwerken 

- Quick wins audits en 
samenhangende 
kwaliteits-
verbeteringen 

- PvA control, 
risicoanalyse, 
invulling ECF, 
opstellen 
controleplan 

- Verdere 
professionalisering 
risicomanagement 

- Plannen van aanpak 
programmabeheers-
plan 

- Opzet, uitwerking en 
vaststellen van 
programmabeheers-
plan 

- Opstellen 
informatieplan 

- Uitvoering module 
‘projectinformatie 
(voortgangsinfor-
matie project (WVP)) 

- Informatie-
architectuur 

- Technische 
oplevering en 
implementatie 
module project-
informatie 

Alliantieakkoord, Programmaplan 2019- 2023, Herinrichten overleggremia, Organisatieplan Programmadirectie 

2020 

t/m 

2023 

- IT omgeving primaire 
processen en 
begeleiding 

- Evalueren en 
actualiseren 
werkwijze door PD 
en beheerders 
samen 

- Format Q-gesprek-
ken en halfjaar-
gesprek, verslag-
legging 

- Doorontwikkelen 
Q-rapportage 

- Doorontwikkelen IT 
omgeving (zie 
informatie-
huishouding) 

- Evalueren en 
actualiseren 
wijzigingsbeheer 
(zie informatie-
huishouding) 

- Verder professiona-
liseren kwaliteits-
borging beheerders 
rondom project-
informatie (relatie 
programmabeheers-
plan/control) 

- Probabilistisch 
programmeren 
definitieve opzet 

- Update program-
maraming 2050 

- Nieuwe insteek 
hoorplicht definitief 

- Maakbaarheidsana-
lyse definitieve opzet 

- Monitor betaalbaar-
heid programmering 

- Voorbereiding opzet 
stabiele werkstroom 

- Houdbaarheidsana-
lyse voorfinanciering 

- Onderzoek 
mogelijkheden 
risicobuffer 
programma 

- Evaluatie 
werkproces 
programmeren 

- Evalueren en 
actualiseren proces 
door PD en 
beheerders samen 

- Toetskader verder 
uitwerken 

- Kennis delen 
subsidieverlening 
online en d.m.v. 
vakdagen 

- Control: risicoana-
lyse, controleplan, 
uitvoeren 
aanvullende audits 

- Opleveren 
handreiking/PvA 
risicomanagement + 
besluitvorming 

- Verdere professio-
nalisering 
risicomanagement 
binnen de Alliantie 

- Evalueren werking 
programmabeheers-
plan 

- Besluitvorming 
omtrent investering 
nieuwe IT-middelen 

- Implementatie 
module project-
informatie 

- Plan van aanpak 
nieuwe IT middelen 

Evalueren Programmaplan 2019- 2023, Opstellen Programmaplan 2024- 2029 

Bereikte Eindresultaten en Eindtermen in 2023 

- Integraal werkend 
hoofdproces tussen 
beheerders en PD bij 
het realiseren van de 
opgave 

- Beheerders en PD 
zijn transparant en 
betrouwbaar in de 
samenwerking 

- Continu proces van 
evalueren en 
actualiseren 

- IT ondersteuning 
van de werkwijze 

- Beheerders (en ook 
PD) wisselen actief 
kennis uit t.b.v. het 
realiseren van de 
opgave 

- Het verantwoor-
dingsproces tussen 
beheerders en PD is 
voorspelbaar, 
concreet en 
transparant 

- Het proces van 
wijzigingsbeheer is 
helder en 
transparant 

- De Q- rapportage 
geeft herkenbare en 
betrouwbare 
stuurinformatie 

- Stabiele en 
voorspelbare 
programmering en 
begroting met een 
herkenbare 
werkstroom tot 2050 

- Programmascope en 
programma-raming 
tot 2050 op basis 
van landelijk 
veiligheidsbeeld 
2023 

- Toetskader biedt 
helderheid voor 
voorspelbare en 
uniforme 
subsidieverlening 
– continu aangevuld 
met jurisprudentie 

- Beheerders en PD 
zijn betrouwbaar bij 
het aanvragen van 
subsidies resp. 
beoordelen van 
subsidieaanvragen 

- Risicomanagement 
wordt in samenhang 
uitgevoerd bij zowel 
projecten als op 
programmaniveau 
waardoor gericht 
beheersmaatregelen 
worden genomen 
om goed bij te 
sturen daar waar 
nodig 

- De ECF- rol wordt 
adequaat ingevuld 
(zowel repressief als 
correctief) te 
verbetering van de 
kwaliteitsbeheersing 

- Door middel van het 
controleplan wordt 
op basis van een 
goede risicoanalyse 
aanvullende 
controlewerkzaam-
heden verricht om 
de beheersing te 
verstevigen. 

- Een passende IT 
omgeving die 
ondersteunend is 
aan het hoofdproces 

- Informatie wordt 
eenduidig en 
transparant 
vastgelegd 

- Beschikbaarheid van 
informatie ten 
behoeve van stuur-
informatie 
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5 Ontwikkelthema´s van de alliantie 

5.1 Inleiding 

Naast het hoofdproces van projecten en programma, zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, 
wordt binnen de alliantie samengewerkt aan het continu verbeteren van de projectaanpak: de 
gezamenlijke ontwikkelthema’s. Deze activiteiten zijn ondersteunend aan het hoofdproces van de 

beheerders en de alliantie als geheel en gericht op het scheppen van de juiste randvoorwaarden 
voor het succes van het programma en de individuele projecten. 

Door krachten binnen de alliantie te bundelen kan de ontwikkelopgave van de alliantiepartners 
effectiever en doelmatiger worden opgepakt en wordt invulling gegeven aan de geest van alliantie, 
namelijk samen presteren en leren. Beheerders hebben een belangrijke rol om actief bij te dragen 
aan de alliantie en de gezamenlijke ontwikkelthema’s door onder meer informatie tijdig te delen en 

kennis en ervaring binnen de alliantie te benutten en actief te delen met medebeheerders. 
Daarnaast heeft iedere beheerder zijn eigen taak en verantwoordelijkheid om de eigen organisatie 
(tijdig) door te ontwikkelen en (verder) te professionaliseren om zo bij te dragen aan de 
gezamenlijke doelen van de alliantie. De wijze waarop beheerders dit invullen zal per beheerder 
verschillen al naar gelang de aard, omvang en urgentie van hun opgave. 

Bij het bepalen van de ontwikkelthema’s die binnen de alliantie gezamenlijk worden opgepakt 
wordt uitgegaan van de volgende criteria: 

• Het thema draagt bij aan de ontwikkeling van het HWBP en de doelen en ambities van de alliantie 
(sneller en goedkoper); 

• Het gaat over een onderwerp dat relevant is voor de uitvoering van het HWBP, het pakt een 

probleem aan dat speelt in de praktijk; 
• Voor een ontwikkelthema heeft een gezamenlijke aanpak meerwaarde boven een individuele 

aanpak door alliantiepartners afzonderlijk; 
• Het moet efficiënt en effectief (kunnen) worden georganiseerd; 
• Bij het opzetten en uitvoeren van een ontwikkelthema wordt actief geparticipeerd door 

beheerders. 
In de volgende paragrafen worden de gezamenlijke ontwikkelthema’s voor de komende jaren 

beschreven. De ontwikkelagenda wordt jaarlijks gezamenlijk geactualiseerd op basis van de 
actuele behoeften en inzichten van de alliantie. 

5.2 Kennis en innovatie 

Doelen 

Kennis en innovatie zijn onmisbaar om de programmadoelen te behalen en maatregelen sneller en 

goedkoper, en ook duurzamer te realiseren. Zonder kennis en innovatie kan de opgave van het 
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HWBP niet tijdig en efficiënt gerealiseerd worden. Bovendien kunnen innovaties bijdragen aan 

draagvlak voor dijkversterkingsprojecten, bijvoorbeeld door het beperken van het effect van 

ingrijpende dijkverzwaringen voor bewoners en de bescherming van cultureel erfgoed langs 
dijken. Het doel voor 2023 is om te borgen dat innovaties ook zo veel mogelijk daadwerkelijk 
(kunnen) worden toegepast in de reguliere projecten, zodat de dijkversterkingen zichtbaar beter 
geworden zijn, het aantal kilometer te versterken keringen per jaar wordt behaald,  en de kosten 

per kilometer aanzienlijk gedaald. 

Visie/aanpak 

Het HWBP is een uniek programma doordat het een lange looptijd heeft en doordat er 
voortrollend wordt geprogrammeerd. Dit betekent dat er binnen het programma ruimte is om te 
innoveren, nieuwe technieken te onderzoeken en deze in projecten toe te passen. De aanpak voor 
kennis en innovatie blijkt te werken: succesvolle elementen daarbij zijn onder meer de speciale 
regeling voor het verstrekken van subsidies voor innovatie en de koppeling van innovaties aan de 
behoeften vanuit projecten en de HWBP-opgave. 

De projectoverstijgende verkenningen (POV’s) hebben veel belangrijke inzichten en experimenten 

opgeleverd die de komende jaren hun weg naar toepassing de praktijk moeten gaan vinden. 
Voortbouwend op de kennis en innovatieprojecten die in de afgelopen jaren binnen het HWBP zijn 
ontwikkeld en om te borgen dat innovaties bijdragen aan de programmadoelen en daadwerkelijk 
(kunnen) worden toegepast, voert de programmadirectie de komende jaren samen met de 

alliantiepartners meer regie op: 
• Het in beeld brengen van de specifieke behoefte aan innovaties en het prioriteren en 

programmeren van innovatieprojecten; 
• De opzet en inrichting van innovatieprojecten, waarbij de focus wordt gelegd op het delen en 

borgen van kennis zodanig dat bredere doorwerking en toepassing mogelijk worden; 
• Het verbeteren van de randvoorwaarden voor de toepassing van innovatie; 
• Het bewaken van de toepassing van nieuwe kennis en innovaties (via ‘comply or explain’); 
• Het coördineren van de samenwerking in de gouden driehoek (zie ook paragraaf 5.5). 

Er wordt gewerkt op basis van een meerjarig HWBP-kennis en innovatieagenda. Deze agenda 

wordt door de alliantiepartners gezamenlijk ontwikkeld en periodiek geactualiseerd. Uitgangspunt 
daarbij is dat de innovatieagenda van de HWBP-innovatieopgave aansluit op de overige 
kennisagenda’s op het gebied van waterveiligheid. Het HWBP laat de agenda reviewen door 
partijen buiten de alliantie. 

Uitgangspunt voor innovaties is dat deze door de beheerders decentraal worden uitgevoerd en de 

aanpak/werkwijze flexibel is. Vorm volgt inhoud, dit betekent dat nieuwe kennisvragen centraal 
staan en dat daarbij gekeken wordt wat de meest geschikte manier is om die kennis te 
ontwikkelen Dit betekent dat een innovatie niet alleen als projectoverstijgende verkenning worden 
gerealiseerd maar ook via bijvoorbeeld een werkgroep, referentieproject of als een (praktijk)proef, 
al dan niet als onderdeel van een regulier HWBP project. 
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Er wordt gestuurd middels een eenduidig proces waarin met alle partners heldere afgebakende 

rollen en verantwoordelijkheden zijn afgesproken en waarbij vooraf heldere en navolgbare Stop & 
Go-momenten afgesproken. Middels de inzet van ‘bestuurlijke ambassadeurs’ wordt de 

bestuurlijke betrokkenheid bij innovatieprojecten geborgd. Kennis en innovatieprojecten worden 

zoveel mogelijk op dezelfde manier begeleid als reguliere dijkversterkingsprojecten binnen het 
HWBP. Daarbij worden vooraf heldere eisen gesteld aan de kwaliteit en inhoud van de activiteiten 
die opgepakt worden binnen het kennis en innovatieproces. 

Bij de start van elk kennis- of innovatieproject worden alafspraken gemaakt over de implementatie 
en de doorwerking van de toegepaste innovatie. De implementatie is onderdeel van het Plan van 
Aanpak en is er opgericht om geaccepteerde kennis vast te leggen in onder meer het 
beoordelings- en ontwerpinstrumentarium, onderliggende technische leidraden en/of 
handreikingen. Daarnaast zal gewerkt worden met ‘bestuurlijke ambassadeurs’ die de ervaringen 

met innovaties kunnen delen en het draagvlak voor de toepassing vergroten. 

Om toepassing van nieuwe kennis en innovatie te realiseren wordt een nog nader te bepalen 
centrale ‘plek’ ingericht met een overzicht van nieuwe kennis, inzichten en ervaringen rondom 

dijkversterkingen met status. De kennis en ervaringen betreft niet alleen techniek maar ook 
jurisprudentie of afwegingen die in een project rondom het toepassen van nieuwe kennis zijn 
gemaakt. Daarbij zullen de lessons learned en common practices door de programmadirectie 
worden verzameld en actief gedeeld. 
Als onderdeel van de implementatie van nieuwe kennis en innovaties wordt een ‘comply or 
explain’ lijst opgesteld. Deze lijst helpt de beheerders om afwegingen te kunnen maken in het 
toepassen voor nieuwe kennis en innovatieve technieken. De begeleidingsteams hebben een rol 
om de beheerder te attenderen op nieuwe kennis als onderdeel van begeleidingsgesprekken, 
ingangstoets en voortgangsgesprekken en toetsen dat er tijdig een (zorgvuldige) afweging 
gemaakt wordt over het al dan niet toepassen van nieuwe kennis. Een beheerder zal zo nodig met 
het oog op de subsidieverlening gevraagd worden te motiveren waarom geaccepteerde nieuwe 
kennis niet wordt toegepast. 

Ook de evaluatie van de subsidieregeling zal zich richten op het scheppen van de juiste 
randvoorwaarden voor het toepassen van innovatie. In deze evaluatie wordt gekeken of 
verduidelijking of aanpassing van de regels wenselijk is om innovatie verder te bevorderen. Binnen 
de bestaande subsidieregeling zal eveneens worden gekeken naar mogelijkheden om drempels te 
verlagen. Om adequaat met de risico’s om te kunnen gaan worden nut en noodzaak onderzocht 
van een centraal vangnet voor het dragen van risico’s bij het toepassen van innovaties (het 
zogenaamde Risicofonds Innovaties). 

Om inzicht te krijgen en bieden in de besparingen die innovaties hebben gerealiseerd zal 
periodiek een innovatiemonitor worden opgesteld. 
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5.3 Duurzaamheid 

Doelen 

Alle alliantiepartners hebben zich via individueel beleid en sectorbrede convenanten 

gecommitteerd aan ambities op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid (oa in het 
kader van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 die door de alliantiepartners in februari 2017 is 
ondertekend). Het doel is dat in 2023 de aspecten duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit 
structureel geborgd zijn in de HWBP-projecten en aansluiten op de doelen en eisen van de 
Omgevingswet. Tevens beoogt dit thema waar nodig invulling te geven op actuele ontwikkelingen 
op het gebied van duurzaamheid rond onder meer het Klimaatakkoord. 

Visie en aanpak 

Het is primair de verantwoordelijkheid van de beheerders om deze aspecten toe te passen binnen 
hun waterveiligheidsprojecten. Dit vraag wel om een helder kader voor de voorwaarden ten 
aanzien van subsidiabiliteit. Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zijn namelijk sec niet 
subsidiabel, maar kunnen randvoorwaardelijk worden ingezet bij het ontwikkelen en realiseren van 

versterkingsmaatregelen. Daartoe zullen de alliantiepartners gezamenlijk waar nodig de 
subsidiekaders (nader) uitwerken. 

De vertaling van ambities rond ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid binnen de projecten blijkt in 
de praktijk niet altijd eenvoudig. Beheerders zijn op zoek naar de juiste instrumenten om zichtbare 
resultaten te boeken op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Daarom is het 
zinvol deze thema’s als gezamenlijke alliantietaak op te pakken en zo binnen de kaders van het 
programma de realisatie bevorderen, belemmeringen weg te nemen en in te zetten op 

implementatie van dit thema, zodat de projecten sneller en goedkoper kunnen worden uitgevoerd. 

Aansluitend op het besluit van de stuurgroep HWBP over duurzaamheid  (stuurgroep HWBP, mei 
2017) wordt een programmatische aanpak Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit opgesteld. De 
programmadirectie zal hiervoor samen met de beheerders de benodigde instrumenten uitwerken 
zoals de community duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit, monitoring, opleidingen en 

kennisontwikkeling (vertalen van strategische kennis naar operationeel niveau). In de 
programmatische aanpak Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zullen de beleidsdoelen van de 
alliantiepartners opgenomen en geconcretiseerd worden op een zodanig niveau dat monitoring 
mogelijk is. Hierbij zal gezocht worden naar monitoring op concrete resultaten (bijv CO2 – 
reductie). 

5.4 Marktsamenwerking 

Doelen 

De markt is onmisbaar voor het uitvoeren van de projecten en samenwerking met de markt is van 
essentieel belang voor het behalen van de programmadoelen. Het doel is om een gezonde 
bouwkolom te waarborgen door een voorspelbare opdrachtenstroom, waarbij risico’s en 
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onzekerheden voor zowel beheerders als markt zoveel mogelijk beperkt worden. Daarnaast is het 
doel om de kennis van de markt te benutten om te komen tot innovatie, duurzame oplossingen en 

het beperken van overlast en ruimtelijke impact van versterkingsmaatregelen. 

Visie/aanpak 

Vertrekpunt voor de samenwerking tussen HWBP en de marktpartijen is de enkele jaren geleden 
vastgestelde marktvisie. Door een vroegtijdige en actieve betrokkenheid van de markt kan meer 
innovatiekracht tot stand komen, en projecten beter en sneller worden uitgevoerd. Om die reden 

wordt er steeds meer gewerkt met contractvormen waarbij de markt eerder wordt betrokken en er 
meer wordt samengewerkt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 
In de voorgaande jaren zijn door de contractmanagers community meerdere producten en 
instrumenten ontwikkeld om het inkoop- en contractmanagementproces te ondersteunen. Het 
gaat onder meer om de markvisie HWBP, afweegkader marktbenadering, contractenbuffet en 

claimscan. Deze producten worden nu nog incidenteel en op eigen initiatief ingezet door de 
beheerders. In de komende periode wordt toegewerkt naar het (standaard) gebruiken van deze 
instrumenten bij de dijkversterkingsprojecten van het HWBP. 

Voor de doorontwikkeling van de samenwerking met de markt is het van belang om kennis en 
ervaring te delen tussen zowel beheerders alsook met marktpartijen. Door te investeren in de 
kennis over de waterveiligheidsopgave in relatie tot de beschikbaarheid in de markt leert het 
HWBP de markt steeds beter kennen en viceversa. Daarmee kunnen programmadirectie, 
beheerders en de markt gezamenlijk (beter) anticiperen op ontwikkelingen die van invloed zijn op 
het programma. Middelen daarvoor zijn het verzamelen en intern verspreiden van kennis en 
informatie in de vorm van: 

• Markt/maakbaarheidsanalyses en inkoopplanning op basis van het voortrollend programma 

• Lessons learned en best practices met nieuwe contract-, aanbestedings- en 

samenwerkingsvormen 
• Borgen kennis contractmanagement binnen de begeleidingsteams 
• Actualiseren bestaande instrumenten (marktvisie, afweegkader, contractenbuffet, claimscan) 
• Onderzoeken mogelijkheid en behoefte wenselijkheid van een Tenderboard 

Voor het jaar 2019 is de Samenwerkingsovereenkomst tussen HWBP en de Taskforce 
Deltatechnologie verlengd. In 2019 zal gezamenlijk de samenwerking worden geëvalueerd en 

bepaald worden op welke wijze hieraan een vervolg wordt gegeven. 

5.5 Communicatie 

Doelen 

Het doel is om van het HWBP een communicatief succes te maken dat bijdraagt aan het 
realiseren van de ambitie. De communicatieve opgave van de alliantie is om de omvang van de 
opdracht, complexiteit, unieke samenwerking en onze trots in 2023 breed op de kaart te hebben 
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gezet. Een ieder binnen de alliantie (bestuurders, professionals), maar ook daarbuiten heeft dan 

inhoudelijk kennisgemaakt met ons programma, onze projecten, innovaties en dijkwerkers. Op 

een heldere en consistente manier, met aansprekende beelden en verhalen, met gevalideerde 

informatie en met feiten onderbouwd. We zijn zichtbaar voor de omgeving, media, politiek en onze 

eigen samenwerkingspartners en hebben hen pro actief meegenomen. We worden door de 
doelgroepen gezien als een programma dat doelmatig en efficiënt werkt, vernieuwend wordt 
aangepakt en dat adaptief en flexibel kan omgaan met externe ontwikkelingen. 

Visie/aanpak 

Ons werk aan de belangrijkste dijken van Nederland wordt de komende jaren zichtbaarder, 
doordat op steeds meer plekken de schop in de grond gaat. De projecten en daarmee ook het 
programma komen vaker onder een vergrootglas te liggen. Bovendien zullen regionale 
inpassingsdiscussies van dijkversterkingen en nieuwe inzichten over klimaatverandering steeds 
weer vragen om een heldere communicatieve positionering ten aanzien van nut, noodzaak, 
proportionaliteit en toekomstvastheid van het HWBP. 

Het is daarom van belang om zowel op programma- als projectniveau zichtbaar te maken waarom 
ons werk noodzakelijk is voor het waterveilig maken van Nederland en inzicht te geven in de 

manier waarop we dat als alliantie doen. Door de communicatie in lijn met de alliantieprincipes uit 
te voeren, versterken we met communicatie het vertrouwen in de alliantie en het ervaren van de 

meerwaarde. Essentieel in de aanpak is het verbinden van alle projecten door alle dijkwerkers 

(bestuurders, professionals), zodat de boodschap wordt omarmd en gezamenlijk wordt 
uitgedragen naar publieksgroepen. Het HWBP wordt een gezamenlijk, bekend en aantrekkelijk 

merk waar projecten in de regio van kunnen profiteren. 
Een heldere positionering van het programma en de projecten vergt een gezamenlijke, 
alliantiebrede communicatieaanpak met daarin scherpe keuzes, heldere werkafspraken en een 

sterke community. Deze aanpak zal worden doorontwikkeld in de geest van de bestuurlijke 
alliantieprincipes voor het HWBP. We zoeken daarbij aansluiting bij communicatiestrategieën van 

I&W, Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het Deltaprogramma met betrekking tot 
hoogwaterbescherming. 

De communicatie rond projecten is primair de verantwoordelijkheid van de beheerders. 
Uitgangspunt voor de communicatieaanpak op programma- en projectniveau is het 
communiceren vanuit een alliantie: in onderlinge samenhang en met gedeelde 
verantwoordelijkheid. Dit vergt dat projecten zichtbaar verbonden zijn aan het HWBP, waarmee 

lokale projecten ook landelijke impact hebben en interessanter worden voor landelijke en 
internationale media. Gemeenschappelijke afstemming is daarbij nodig om op eenduidige wijze 
het landelijke verhaal in de projectcommunicatie sterk te verankeren. Er zullen werkafspraken 

worden gemaakt, handvatten voor omgevingsdialogen ontwikkeld en gezamenlijke 

communicatiemiddelen en -boodschappen worden ontwikkeld. De programmadirectie heeft 
daarbij een regisserende en faciliterende rol en zal met de landelijke community van 
communicatieprofessionals genoemde ambities verder vormgeven. 
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5.6 Top-expertise risicobenadering waterveiligheid 

Doelen 

Het doel is om te borgen dat er de komende periode voldoende (hoog-specialistische) kennis 
beschikbaar is op het gebied van de risicobenadering van de waterveiligheidsopgave om bij te 
dragen aan een zorgvuldig afgewogen ontwerpproces dat leidt tot doelmatige oplossingen. 

Visie/aanpak 

Een van de belangrijkste succesfactoren voor het HWBP is het bepalen van de juiste technische 

(ontwerp)uitgangspunten en oplossing voor de veiligheidsopgave. In het HWBP wordt het nieuwe 
veiligheidsbeleid op basis van de overstromingskansbenadering voor het eerst toegepast. Daarbij 
blijkt dat gehanteerde ontwerpuitgangspunten en aannames van grote invloed zijn op de 
versterkings-opgave, ontwerpoplossing en daarmee op de kosten en impact op de omgeving van 

maatregelen. 

Het bepalen van de te hanteren ontwerpuitgangspunten en oplossingsrichtingen wordt in de 
praktijk voor individuele beheerders en medewerkers van de programmadirectie als complex 
ervaren. Door waar nodig en gericht hoog-specialistische kennis beschikbaar te stellen kan een 
professionele dialoog op gang komen, die leidt tot een proportionele en gedragen 

versterkingsmaatregel. Het risico bestaat anders dat beheerders om onzekerheden te reduceren 
kiezen voor onnodig conservatieve toepassing van het wettelijk beoordelings-instrumentarium en 
het ontwerpinstrumentarium (‘majoreren’) die tot discussie en vertraging kunnen leiden in het 
omgevingsproces en bij de subsidieverlening. 

Daarom is het van belang dat er voldoende toegang is tot hoog-specialistische kennis voor 
complexe(re) vraagstukken. Op dit moment wordt deze rol vervuld door het Kennisplatform 

Risicobenadering (KPR). Voor de doorontwikkeling  van het HWBP is het belangrijk dat een 

dergelijke onafhankelijke kennisorganisatie voor specialistische kennis beschikbaar blijft voor het 
adviseren en toetsen van maatregelen in projecten. Deze alliantietaak zal in 2019 vanuit het KPR 

worden doorontwikkeld naar een nieuwe vorm. 

5.7 Capaciteit, opleidingen en communities 

Doelen 

Capaciteit is een van de kritische succesfactoren voor een succesvolle uitvoering van het HWBP. 
Om de programmadoelen te kunnen realiseren dient er voldoende personele capaciteit 
beschikbaar te zijn bij beheerders en programmadirectie, zowel kwantitatief als kwalitatief. 
Kwaliteit omvat het brede spectrum van kennis, vaardigheden, competenties en ervaring. We 

willen in 2023 als alliantie een lerende organisatie zijn met continue aandacht voor 
kennisontwikkeling en –uitwisseling bij alle betrokken waterbeheerders. 
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Visie/aanpak 

Capaciteit voor projectopgaven en eventuele regionale samenwerking om capaciteit en 
versterkingsopgave beter op elkaar af te stemmen is primair een verantwoordelijkheid van de 
beheerders zelf. De programmadirectie heeft geen regisserende rol (meer) om te komen tot het 
concreet ontwikkelen van een capaciteitspool, toedelen van capaciteit en het matchen van vraag en 

aanbod. Beheerders zullen in plaats daarvan de mogelijkheden voor een regionale aanpak en 
samenwerking onderzoeken en uitwerken. De programmadirectie kan vanuit zijn landelijke perspectief 
in voorkomende gevallen verbindingen leggen tussen beheerders om knelpunten op te lossen. 
Vanwege het strategische belang van voldoende kwalitatief personeel wordt de ontwikkeling van 
capaciteitsknelpunten vanuit het programma gemonitored en geanalyseerd (als onderdeel van de 
periodieke afstemming met de begeleidingsteams) om knelpunten tijdig te signaleren, en te bepalen of 
en zo ja welke maatregelen op programmaniveau nodig zijn. Daarnaast vormen HWBP projecten een 
aansprekend uithangbord voor jonge professionals en kan het HWBP bijdragen aan de sectorale 
ambities voor de ontwikkeling van human capital in de watersector. 

Om te beschikken over kwalitatief voldoende capaciteit wordt daarnaast ook in de komende periode 
geïnvesteerd in het opleiden van medewerkers. Het opleidingsaanbod vanuit het HWBP heeft bewezen 

in een grote behoefte te voorzien en is in de afgelopen jaren geleidelijk uitgebreid en doelmatig 
georganiseerd via uitbestedingen (contracten lopen tot en met 2021). Afhankelijk van de behoeften 

wordt het opleidingenaanbod waar nodig aangepast. 

In aanvulling op de (basis)opleidingen wordt specifieke kennis en ervaring gedeeld via communities. Er 
zijn communities voor IPM-rollen en specifieke thema’s zoals duurzaamheid en projectcontrol. De 

programmadirectie zal de communities waar mogelijk ondersteunen. Communities worden vrijwillig, 
maar niet vrijblijvend ingevuld. Dat betekent dat de rolhouders vanuit hun moederorganisaties tijd en 
ruimte moeten krijgen om taken voor de communities te vervullen. Als het niet lukt de basistaken voor 
een community (trekker, secretaris) bij beheerders te beleggen, zal een community niet goed van de 

grond komen. Communities die niet kunnen aantonen welke bijdrage zij leveren aan de HWBP-doelen 
kunnen weliswaar gebruik maken van het beschikbare digitale platform, maar worden niet actief met 
inzet en diensten van de programmadirectie ondersteund. 

5.8 Externe raakvlakken 

Verschillende (ontwikkel)thema’s vallen buiten de scope van het HWBP maar zijn wel van invloed op het 
HWBP en het kunnen realiseren van de programmadoelstellingen. Het is daarom van belang om deze 
raakvlakken te monitoren en waar nodig af te stemmen met de ontwikkelactiviteiten van het HWBP. De 
belangrijkste raakvlakken zijn: 

• de ontwikkelingen rond de lopende landelijke beoordelingsronde (LBO-01); 
• de ontwikkeling van het nieuwe beoordelings- en ontwerpinstrumentarium (BOI) tot 2023; 
• de herijking van de Deltabeslissingen van het deltaprogramma in 2021; 
• de evaluatie van de subsidieregeling van het HWBP in 2019; 
• de evaluatie van de Waterwet en het Bestuursakkoord water in 2023; 
• de invoering van de Omgevingswet; 
• de uitwerking van het beleid voor integraal riviermanagement (IRM). 
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5.9 Ontwikkelagenda 2019-2023 

De agenda voor de alliantiebrede ontwikkelthema´s voor de periode 2019-2023 is hieronder op 

hoofdlijnen weergegeven. De nadere uitwerking van producten/resultaten vindt plaats via de 

jaarplannen. Jaarlijks wordt voorafgaand aan de jaarplannen de ontwikkelagenda geëvalueerd en waar 
nodig geactualiseerd op basis van de ontwikkelingen in en rond het HBWP. 

Ontwikkeltaken van de alliantie 

Jaar Kennis en 
innovatie 

Markt Communicatie Communities Capaciteit en
Opleiding 

Raakvlakken 

2019 

- HWBP kennis en 
innovatieagenda 

- Werkproces Kennis 
& Innovatie HWBP 

- Onderzoek 
kennismakelaars 

- Samenwerking 
HWBP en TFDT 
conform 
overeenkomst 

- Evalueren en 
vervolgvoorstel op 
samenwerking 
HWBP-Markt-TFDT 

- Inkoopplanning -
vanaf 2019 jaarlijks 
geüpdate 

- Herpositionering 
HWBP en 
merkontwikkeling 

- Vertaling van visie 
naar gezamenlijke 
en concrete 
communicatie 
aanpak 

- Ontwikkeling toolkit 
met boodschap-
pen, middelen en 
handvatten voor 
omgevingsdialoog 

- Communicatie 
community 
opstarten en twee 
keer bij elkaar 

- Creëren van 
draagvlak voor de 
nieuwe opzet en 
taken van een 
community en 
starten met het 
beleggen van de 
cruciale rollen 
binnen de alliantie 
voor een beperkt 
aantal communities 

- Startbijeenkomst 
met de community-
managers en 
community-
beheerder 

- Ontwikkeling 
toolkits 

- Starten activiteiten 
2019 voor nieuwe 
communities 

- LMS voor HWBP 
opleidingsprogram-
ma bij het CLC van 
RWS 

- Afbouwen centrale 
sturing Capaciteit 
HWBP 

- Overzicht R/T/V 
capaciteit beleggen 
eigenaarschap 

- Werkinstructie 
capaciteit 
projectbegeleiding 

- Voortgangsrap-
portage capaciteit 
projectbegeleiding 

- Waterschaps-
verkiezingen 

- Evaluatie WBI 2017 
- Analyse majoreren 
- PvA WBI 2023 
- OI versie 2020 
- Evaluatie 

subsidieregeling 
Afwegingskader 
IRM 

2020 

t/m 

2023 

- Comply or explain 
lijst nieuwe kennis 
en technieken 

- Onderzoek 
risicofonds 
innovaties 

- Onderzoek 
voortrollend 
voordeel 

- Landingsplekken 
nieuwe kennis en 
innovaties 

- HWBP kansenscan 
- Evaluatie 

werkproces Kennis 
& Innovatie HWBP 

- Besparings-
potentieel nieuwe 
kennis en innovaties 
gekoppeld aan 
programmascope 
2050 

- Marktscan - vanaf 
2020 jaarlijks 
geüpdate 

- Definitieve 
maakbaarheids-
analyse voortrollend 
programma (zie ook 
programmeren) 

- Onderzoek 
Tenderboard 

- Evaluatie Marktvisie 
en eventuele 
bijstelling 

- Uitkomsten TU Delft 
promotieonderzoek 
marktvisie 
betrekken bij 
vervolg HWBP 

- Marktanalyse 
maakbaarheid 
totale programma-
scope tot 2050 

- Verdere uitwerking 
communicatie-
aanpak en eerste 
evaluatie 
werkafspraken 

- Doorontwikkeling 
toolkit 

- Aanscherping 
communicatie 
aanpak en 
doorvertaling naar 
bestaande en 
nieuwe middelen 

- Monitoren van 
voortgang en 
bijsturen waar 
nodig voor 
communities die in 
2019 gestart zijn 
met nieuwe aanpak. 

- Verspreiden van 
alliantieproducten 

- Monitoren en 
bijsturen 

- Nieuwe cyclus 
opstarten voor 
andere communi-
ties 

- Evaluatie HWBP 
opleidingsprogram-
ma 2019-2022 

- Inrichten nieuw 
opleidings-
programma vanaf 
2022 

- Beheerders 
ontwikkelen aanpak 
op capaciteit en 
regionale 
samenwerking 

- Capaciteitsbeeld 
beheerders + PB 

- Actieplan young 
capital 

- Analyse 
capaciteitsbeelden: 
bepalen noodzaak 
tot actie 

- Opvolging acties 
organiseren 

- Aanpassen 
subsidieregeling 
Beleidskader 
Integraal Rivier-
management (IRM) 

- Inwerkingtreding 
Omgevingswet 

- Herijking 
Deltabeslissingen 

- Evaluatie Waterwet 
en BAW 

Uitkomst LB0-01 

Bereikte Eindresultaten en Eindtermen in 2023 

- Het HWBP kennis - Beheerders werken - De alliantie werkt - Communities - Het opleidings-
en innovatieproces conform de conform een functioneren als programma HWBP 
leidt tot structurele opgestelde eenduidige en volwassen en draagt significant bij 
kostenbesparing Marktvisie gedragen actieve communi- aan bevorderen 

- Nieuwe kennis is - Beheerders en communicatie- ties kwaliteit van 
eenduidig en marktpartijen staan strategie - De communities personeel 
transparant gesteld om de - De samenleving is worden effectief - Beheerders werken 
ontsloten HWBP opgave te 

realiseren 
bekend met de 
HWBP opgave voor 
dijkversterking 

gebruikt voor 
uitwisselen van 
kennis en 
samenwerking in 
het netwerk 

in wisselende 
verbanden samen 
en met scholen en 
markt ten behoeve 
van de capaciteits-
behoefte 
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6 Organisatie en sturing van de  
alliantie 

6.1 Organisatie en overlegstructuur HWBP 

De leden van de alliantie voor het HWBP bestaan uit de 21 waterschappen en het Rijk, 
vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat.Uitgangspunt voor de governancestructuur van de 

alliantie zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals vastgelegd in het 
bestuursakkoord Water, de Waterwet en subsidieregeling voor het HWBP.Om activiteiten af te 

stemmen vindt op verschillende niveaus overleg plaats binnen de alliantie. De overleggen hebben 
tot doel om voorafgaand aan formele besluitvorming een betrouwbaar beeld te krijgen van de 
overwegingen en belangen van de betrokkenen en daarmee te komen tot juiste, tijdige en door 
alle betrokken partijen gedragen besluiten. De samenstelling van de diverse gremia is daarbij zo 
smal als mogelijk om efficiënt te kunnen sturen, maar tegelijkertijd voldoende breed om tot een 

evenwichtige en gedragen besluitvorming te komen. Uitgaande van bovenstaande uitgangspunten 

is de overlegstructuur voor het HWBP als volgt opgebouwd: 

• Het programmabestuur HWBP 
Het programmabestuur HWBP is verantwoordelijk voor de sturing op de uitvoering van het HWBP 
binnen de gestelde kaders. Het programmabestuur stelt onder meer het programmaplan, de 

begroting, de kadernota, jaarplannen, de jaarlijkse actualisatie van het programma en 

voortgangsrapportages vast. 

Beleidskaders voor het HWBP worden ontwikkeld door de beleidsdirectie Water en Bodem van 
het ministerie van IenW. Het programmabestuur is verantwoordelijk voor de afstemming met de 
beleidskern van het ministerie en het deltaprogramma over de raakvlakken met beleid en wet- en 
regelgeving (zoals de subsidieregeling en het beoordelings/ontwerp-instrumentarium) die van 

belang zijn voor het realiseren van het HWBP. De waterschappen worden via de Unie van 

Waterschappen en Commissie Waterkeringen betrokken bij het ontwikkelen en besluiten over de 
beleidskaders die van belang zijn voor het HWBP. 

• Directeurenberaad 
Er is een directeurenberaad van programmadirectie met directieleden van de alliantiepartners. Dit 
overleg is sparringpartner voor de programmadirectie voor aangelegenheden op tactisch niveau in 
de samenwerking in de alliantie. Het directeurenberaad kan programmadirectie en 
programmabestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Het directeurenberaad bevordert de 
verbinding tussen het programma en het directieniveau bij de keringbeheerders. 
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6.2 Besluitvorming 

Besluiten programmabestuur 

Besluitvorming in het programmabestuur HWBP vindt plaats op basis van consensus. Het 
programmabestuur bestaat uit een gelijkwaardige vertegenwoordiging van bestuurders van de 
waterschappen en Rijk(swaterstaat). Daarnaast kunnen vertegenwoordigers van andere partijen aan 
het overleg deelnemen wanneer de agenda daar aanleiding voor geeft. Het voorzitterschap van het 
programmabestuur rouleert tussen de vertegenwoordigers van de waterschappen en het Rijk. 

De leden van het programmabestuur zijn verantwoordelijk voor de afstemming met de eigen 
achterban en het creëren van het benodigde mandaat en het draagvlak voor de te nemen 

besluiten. 

De waterschappen kiezen via de commissie waterkeringen (CWK) wie namens de waterschappen 

worden afgevaardigd in het programmabestuur. De programmadirectie voert het secretariaat van 
het programmabestuur en voorbereidende overleggen en is verantwoordelijk voor het inbrengen 
van de gevraagde/voorgestelde besluiten. 

Subsidiebeschikkingen 

De portefeuillehouder waterveiligheid vanuit de Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de 

waterschappen, de directeur-generaal van RWS vertegenwoordigt het Rijk bij de ondertekening 

van susbdiebeschikkingen. Beide alliantievertegenwoordigers ondertekenen gezamenlijk subsidie-
beschikkingen voor individuele projecten. Beheerders en programmadirectie maken in aanvulling 
op de subsidiebeschikking afspraken over de wijze waarop project en programma concreet gaan 
samenwerken. De samenwerkingsafspraken worden bestuurlijk vastgelegd en bekrachtigd. 

Gezamenlijke voorbereiding van besluiten en beleid 

Om te komen tot gedragen en uitvoerbare voorstellen voor besluiten en beleid met betrekking tot 
het HWBP is het van belang dat deze door de programmadirectie en (vertegenwoordigers van) de 
beheerders gezamenlijk worden voorbereid en afgestemd. Voorstellen die aan het 
programmabestuur worden voorgelegd worden ambtelijk gezamenlijk ontwikkeld en vooraf goed 
afgestemd in een ambtelijk afstemoverleg. Door voorstellen gezamenlijk voor te bereiden wordt 
geborgd dat overwegingen vanuit alle relevante perspectieven (programma, beheerder en 

eventuele andere stakeholders) worden meegenomen in de besluitvorming. Daartoe worden waar 
nodig (tijdelijke) werkgroepen ingericht die besluiten en beleid gezamenlijk voorbereiden. Zowel 
de programmadirectie als beheerders kunnen voorstellen doen voor het inrichten van (tijdelijke) 
werkgroepen. Ambtelijk opdrachtgevers van HWBP-projecten (in het BAO) worden actief 
betrokken in het bepalen van kennis- en ontwikkelthema’s in de alliantie. 

De Deltacommissaris heeft een standing invitation. 5 
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6.3 Programmadirectie 

6.3.1 Rol en taken programmadirectie 

De rollen, taken en bevoegdheden van de programmadirectie veranderen met dit programmaplan niet. 
De Programmadirectie HWBP heeft een regisserende, faciliterende en toetsende rol in de uitvoering van 

het HWBP. Namens de alliantie ziet de programmadirectie toe op een sobere, doelmatige en beheerste 

aanwending van de beschikbare middelen ten behoeve van het gezamenlijk realiseren van de 
programmadoelstellingen. 

De primaire verantwoordelijkheden van de programmadirectie omvatten: 
• de regie over het jaarlijks opstellen van het voortrollende programma; 
• het tijdig toetsen van subsidieaanvragen en opstellen van de subsidiebeschikkingen; 
• het begeleiden en waar nodig ondersteunen van beheerders bij hun projecten; 
• het signaleren van issues bij de voorbereiding en realisatie van projecten en zorgen voor tijdige 

besluitvorming daarover; 
• het signaleren van knelpunten in de toepassing van (beleids)kaders voor de uitvoering van het HWBP 

en het zorgen voor agendering en besluitvorming op de daarvoor geëigende tafels; 
• het opstellen van voortgangsrapportages op basis waarvan naar het programmabestuur 

verantwoording wordt afgelegd over de voortgang van het programma. 

De programmadirectie heeft een regisserende rol bij het ontwikkelen van kennis en het delen en 
toepassen van kennis en innovaties, voor zover dat bijdraagt aan het programmasucces van het HWBP. 

Voor het doorontwikkelen van het HWBP zorgt de programmadirectie voor regie en ondersteuning op 
de gezamenlijke ontwikkelthema’s die de alliantie heeft gekozen. Daarnaast is een belangrijke rol van 

de programmadirectie om issues rond raakvlakken met (ontwikkel)taken buiten de directe scope en 
verantwoordelijkheid van de programmadirectie (WBI/OI, IRM, subsidieregeling) te signaleren en zo 

nodig af te stemmen. 

De programmadirectie HWBP werkt onder verantwoordelijkheid van het programmabestuur. De 
programmadirectie werkt op basis van het door het programmabestuur vastgestelde programmaplan 
en de daarvan afgeleide jaar/werkplannen. 

Zoals in dit programmaplan beschreven zal in de werkwijze van de programmadirectie - om gesteld te 
staan voor de productiegroei van het HWBP en op basis van de ervaringen die de afgelopen jaren zijn 
opgedaan - een accentverschuiving plaatsvinden: 

Van Naar 

Toetsend/reactief Sparring partner/ proactief 

Financieel ingegeven relatie Integrale begeleidingsteams 

Incidentele contactmomenten Continu begeleidingsproces 

Marginale toetsing Challenge op inhoud 

Vooral relaties op projectniveau Meer regie op programmaniveau 
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6.3.2 Capaciteit en kwaliteit van de programmadirectie 

De omvang en samenstelling van de benodigde personele capaciteit van de programmadirectie 
worden bepaald door de productiegroei van het HBWP in de komende jaren en de nieuwe 
werkwijze zoals beschreven in voorliggend programmaplan om te komen tot een effectieve, 
doelmatige en beheerste uitvoering van het programma. 

De productie zal de komende jaren sterk toenemen. Er is een groei voorzien van 70 projecten nu 

naar 200 projecten over enkele jaren en de uitgaven groeien van 100 miljoen per jaar naar circa 
400 miljoen euro per jaar. Dit vergt een professionele programmadirectie die in staat is om de 

nieuwe werkwijze in te vullen. 

De nieuwe werkwijze is het meest zichtbaar bij het hoofdproces met de integrale 
begeleidingsteams. Het betreft een intensivering ten opzichte van de huidige werkwijze. Hier 
zitten twee aspecten aan: de wijze van continu begeleiden kost meer capaciteit dan begeleiden 
op basis van vaste contactmomenten. Daarnaast is door de integrale aanpak meer inzet en 
betrokkenheid nodig vanuit de teams techniek en beheersing. Daarbij is de verwachting dat deze 
wijze van begeleiden overall voor de alliantie tot (aanzienlijke) voordelen zal leiden, omdat het 
bijdraagt aan “in één keer goed” en aan het delen van leerervaringen over de projecten en 

beheerders heen. 

Er zijn verder enkele kleinere wijzigingen in de taken zoals het inrichten van referentiebeheer en 

informatiemanagement, het inrichten van de controlfunctie voor het programma, het versterken 

van het integraal risicomanagement en het invullen van regie op duurzaamheid. De taken op het 
gebied van operationeel capaciteitsmanagement worden afgebouwd en de benodigde coördinatie 
rond opleidingen neemt af doordat het programma inmiddels is ontwikkeld en uitbesteed. 

Er zijn verder enkele kleinere wijzigingen in de taken zoals het inrichten van referentiebeheer en 

informatiemanagement, het inrichten van de controlfunctie voor het programma, het versterken 

van het integraal risicomanagement en het invullen van regie op duurzaamheid. De taken op het 
gebied van operationeel capaciteitsmanagement worden afgebouwd en de benodigde coördinatie 
rond opleidingen neemt af doordat het programma inmiddels is ontwikkeld en uitbesteed. 

Om te komen tot een sterke programmadirectie die gesteld staat voor haar rol en taken worden 
de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Kwantiteit: de bezetting is in evenwicht met de werklast; 
• Kwaliteit: de kennis, ervaring en competenties van medewerkers sluit aan bij het vereiste 

kwaliteitsniveau; 
• Continuïteit: er is een vaste kern van medewerkers in dienst van de programmadirectie die zich 

voor langere termijn bindt (ca 5 jaar); 
• Flexibiliteit: er is het vermogen om snel in te spelen op veranderingen in de behoefte aan 

capaciteit en kennis door het organiseren van voldoende budget en eenvoudige procedures 
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Kwantiteit en kwaliteit 

Gelet op de sterke groei van de productie en het gaan werken met integrale begeleidingsteams 
om te komen tot een adequate beheersing van het programma is versterking nodig van de 
programmadirectie. Dit betreft allereerst aanvullende capaciteit voor de begeleidingsteams (front 
office) maar ook voor de backoffice (meer beschikkingen etc). 

De inzet voor de ontwikkelthema’s van de alliantie blijft naar verwachting nagenoeg gelijk. 
Daarnaast speelt dat HWBP2 zich in een afrondende fase bevindt, waardoor er minder 
synergievoordelen zullen zijn. Voor de incidentele ondersteuning van de begeleidingsteams op 
kennis en techniek is eveneens budget nodig. 

Per saldo vergt dit een (netto) extra budget voor de programmadirectie van circa 1,5 mln euro per 
jaar bedragen ten opzichte van het budget dat in de meerjarige begroting 2019-2023 voor de 
programmadirectie beschikbaar is (3,2 mln euro). In totale budgetbehoefte is nog geen rekening 

gehouden met de rol die de programmadirectie in de toekomst zal hebben bij de 
Rijkswaterstaatprojecten en rond de duurzaamheidsopgave. Het budget voor de 
programmadirectie wordt nader uitgewerkt in het organisatieplan en zal jaarlijks bij het vaststellen 
van de nieuwe programmering worden geïndexeerd en herijkt op basis van ontwikkeling van de 

productie en taken. 

Continuïteit en flexibiliteit 

Bij aanvang van het HWBP zijn afspraken gemaakt over de bemensing van de 
programmaorganisatie. Er is destijds voor gekozen de programmaorganisatie te bemensen met 
medewerkers vanuit de alliantiepartijen door middel van detacheringsovereenkomsten 
(Waterschappen/UvW) en Interim Functies (Rijkswaterstaat) voor een periode van maximaal twee 

maal 1,5 jaar. Geconstateerd is dat dit model de doelen van de programmadirectie belemmert. Er 
is een proces gestart om te komen tot een nieuwe wijze positionering en bemensing van de 
programmadirectie. Daarbij zal ook aandacht worden besteed om te borgen dat er tijdig kan 
worden ingespeeld op veranderingen in de behoefte aan capaciteit en kennis. Hierover zal op een 
later moment separaat besluitvorming plaatsvinden door het programmabestuur. 

6.4 Control en toezicht 

Het belang van de alliantie vraagt dat de beheersing voor zowel projecten als het programma 
adequaat is geregeld zodat het HWBP aantoonbaar ‘in control is’. Control is er op gericht om 

aanvullende zekerheid te beiden over 1) de betrouwbaarheid van de bestuurlijke 
informatievoorziening, (2) de naleving van voor de organisatie relevante wet- en regelgeving en 3) 
de efficiency en effectiviteit van de door de uitgevoerde activiteiten. 

“In control” zijn betekent niet dat er geen fouten meer worden gemaakt of dat de administratieve 

organisatie op sommige punten geen verbetering behoeft. Het betekent dat er op basis van een 
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risicobenadering systematisch interne controles worden uitgevoerd om fouten of verbeterpunten 
zelf te constateren, op te pakken en de voortgang van de verbeteringen te bewaken. 

Adequate control op elk niveau binnen de alliantie 

Binnen het HBWP worden verschillende controlniveaus onderscheiden. De eerste lijn vormen de 
project- en concerncontrollers van de beheerders en de tweede lijn wordt gevormd door de 
programmadirectie. Om de derde lijn in te vullen zal een onafhankelijke programmacontroller 
worden benoemd die rapporteert aan het programmabestuur. 

Auditcommittee 

Onderzocht zal worden of er draagvlak is voor en meerwaarde is van het inrichten van een 
HWBP-auditcommittee. Hierover zal uiterlijk eind 2019 advies worden uitgebracht aan het 
programmabestuur HWBP. 

Accountantsdienst Rijk (ADR) 

De financiering van het HWBP verloopt begrotingstechnisch en administratief via de 

Rijksbegroting. De Accountantsdienst Rijk houdt toezicht of het begrotingsbeheer, financieel 
beheer en de bedrijfsvoering gevoerd wordt conform de geldende wet en regelgeving 
(rechtmatigheid) en voert controles uit op de financiële overzichten in het departementale 

jaarverslag om zekerheid te verschaffen over de juistheid van volledigheid ( getrouwheid) van de 

verstrekte informatie richting de Tweede Kamer. 
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