MASTERCLASS WATERVEILIGHEID VOOR PROVINCIES
Op 2 november van 10.00-16.00 (inloop vanaf 9.30 en om 16.00 borrel) bij Bij12 Leidseveer 2, te
Utrecht, wordt de Masterclass Waterveiligheid voor provinciemedewerkers gegeven.
De Deltabeslissing Waterveiligheid biedt een nieuwe aanpak om mensen en economie te beschermen tegen
overstromingen: de overstromingsrisicobenadering met de daarop gebaseerde nieuwe
waterveiligheidsnormen. In deze Masterclass leert u over deze nieuwe normering waterveiligheid, het proces
van invoering en de uitdagingen bij de implementatie.
STOWA trekt, in samenwerking met Rijkswaterstaat, mede namens de Unie van Waterschappen, Ministerie
van Infrastructuur en Milieu (DGRW) en het Hoogwaterbeschermingsprogramma, het opstellen en uitvoeren
van een opleidingsplan Implementatie Overstromingsrisicobenadering.
Deze Masterclass maakt hier onderdeel van uit.
DOELGROEP
(Senior) beleidsadviseurs, management en projectleiders bij de provincie. Toezichthouders op de
waterschappen, gebiedsregisseurs, omgevingsmanagers en andere betrokken medewerkers bij de
dijkversterkingen dan wel andere waterveiligheidsprojecten.
LEERDOELEN
In deze masterclass krijgen het provinciemedewerkers in één dag een overzicht van de belangrijkste
veranderingen van het waterveiligheidsbeleid (inclusief de nieuwe normering) toegespitst op de provinciale
praktijk (dus ook een relatie met de ruimtelijke kant van het ontwerpen met de nieuwe normen en de
regionale keringen)
Zie voor het programma de volgende pagina.
Vooralsnog wordt deze masterclass eenmalig georganiseerd. Dus meld je snel aan!
AANMELDEN
Aanmelden kan via opleidingen@stowa.nl onder vermelding van naam, functie, organisatie en de gewenste
cursus. Voor de masterclass geldt een maximum van 25 deelnemers. Voor meer informatie over de
masterclass kunt u terecht bij Judith van den Bos-Scholtes (jbos@uvw.nl) van de Unie van Waterschappen.
KOSTEN
Bij het organiseren van deze masterclass wordt getracht de kosten zo laag mogelijk te houden. De kosten
die gemaakt worden voor diverse sprekers, de faciliteiten en de ondersteuning zullen worden doorberekend
aan de deelnemers. De kosten die hiervoor in rekening gebracht zullen worden bedragen maximaal 500 euro
per deelnemer.
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De dagvoorzitter is Dianne Laarman-Hoogendoorn (Provincie Overijssel).
Blok 1
De nieuwe normering waterveiligheid
Herman v.d. Most - Deltares
In dit blok wordt ingegaan op de risicobenadering en de methodes die gebruikt zijn bij het berekenen van de
nieuwe normen: de slachtofferanalyse (basisveiligheid), de maatschappelijke kosten-batenanalyse en de
wijze waarop het groepsrisico is meegenomen. Ook wordt het verschil tussen overschrijdingskans en
overstromingskans uitgelegd. Daarnaast worden de normen uitgelegd aan de hand van een aantal
voorbeelden. Ook worden o.a. de begrippen risico, lengte-effect, en dijktraject uitgelegd. Hierin is ook
aandacht voor achterliggende aannames, zoals klimaatscenario’s, evacuatiefracties en de wijze waarop de
achterliggende keringen zijn meegenomen in de normstelling.
Blok 2
Rollen, taken en verantwoordelijkheden bij de implementatie van het nieuwe beleid
Anouk te Neijenhuis - DGRW
In dit blok wordt ingegaan op de rolverdeling binnen de overheid in waterveiligheid. Daarnaast wordt
ingegaan op het nationale waterveiligheidsbeleid n.a.v. de Deltabeslissing Waterveiligheid, de wettelijke
verankering van de nieuwe normering en de overige rijksinstrumenten (o.a. het wettelijk
beoordelingsinstrumentarium, het toetsproces en de voorkeursvarianten). Hoe geeft het rijk invulling aan de
risicobenadering in het beleid? Wat is de rol van de provincies? Daarnaast wordt ook ingegaan op het proces
voor de komende jaren, met als einddoel om de nieuwe normen in 2050 gerealiseerd te hebben.
De begrippen normklasse, signaleringswaarde en ondergrens, meerlaagsveiligheid komen hierin ook aan
bod.
Lunch
Blok 3
Regionale keringen en de nieuwe normen
Bob Maaskant van HKV en Dianne Laarman-Hoogendoorn van de provincie Overijssel
In dit blok wordt ingegaan op de normering van de regionale keringen in relatie tot de risicobenadering. Een
toelichting wat de Visie omvat en wat op hoofdlijnen de Visie op de regionale keringen inhoudt met de
stappen. Korte toelichting van verschillen en overeenkomsten tussen achtergrond nieuwe norm primair en
IPO-methode regionale waterkeringen. Met andere woorden hoe kunnen we de kennis van de
risicobenadering voor de primaire waterkeringen gebruiken bij de regionale keringen.
Blok 4
Ruimtelijke kwaliteit en meekoppelkansen:
PM spreker
In dit blok wordt ingegaan op het ontwerpen van dijkversterkingstrajecten met de nieuwe normen en hoe
daar ruimtelijke kwaliteit kan worden toegevoegd en meekoppelkansen kunnen worden meegenomen. Hoe
maak je ruimtelijke kwaliteit concreet in de planvorming bij zowel dijkversterking als
rivierverruimingsprojecten.
Blok 5
Afsluitend blok
Wat betekent het nieuwe beleid voor de (toezichthoudende rol van) provincies?

