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Inleiding
Over de aanleiding van het onderzoek, de onderzoeksvragen en de werkwijze

Inleiding
Het Deltaprogramma Zoetwater bevat een groot aantal initiatieven en maatregelen om de

zoetwatervoorziening in Nederland robuuster te maken. Slim Watermanagement (Slim WM) is een van
deze maatregelen. Bij Slim WM werken waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen aan het
verbeteren van het operationeel waterbeheer. Het doel is om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk
uit te stellen en zo mogelijk te voorkomen. Waterbeheerders ‘sturen’ gezamenlijk het water daarheen
waar het de minste overlast veroorzaakt of het hardst nodig is. Beheergrenzen vormen geen
belemmering. (website Slim WM)

Slim WM wordt in zes regio uitgevoerd. Een van die regio’s is de Rijn-Maasmonding. Als onderdeel van
deze regio hebben de waterbeheerders rondom het Volkerak-Zoommeer (VZM) een werkgroep
gevormd. In deze werkgroep zaten vertegenwoordigers van de waterschappen Hollandse Delta,
Brabantse

Delta

en

Scheldestromen

en

de

Rijkswaterstaatonderdelen

Zee&Delta,

het

Hydrometeocentrum en Water, Verkeer en Leefomgeving. In de eerste programmaperiode (2016 – 2021)
heeft de werkgroep intensief samengewerkt en studies uitgevoerd naar optimalisatie van het
waterbeheer van het Volkerak-Zoommeer. De onderzoeken gingen over peiloptimalisaties, buffering van

zoetwater, optimalisatie van het zoutmeetnet, de ontwikkeling van een watervraagprognosetool, het
opstellen van redeneerlijnen en het bouwen van een informatiescherm.
Samen met de werkgroep hebben we gekeken naar de opbrengst van Slim WM VZM. Heeft het
daadwerkelijk geleid tot een optimalisatie van het beheer van hoofdsysteem en regionale systemen?
Voor u ligt het resultaat van dit onderzoek.
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Onderzoeksvragen
De hoofdvraag van het syntheseonderzoek is:
In hoeverre hebben de uitgevoerde onderzoek bijgedragen aan de doelen van Slim WM VZM en wat is
nog nodig om het operationele waterbeheer in het VZM verder te optimaliseren?

Deze hoofdvraag is uitgesplitst in de volgende onderzoeksvragen:
1.

Wat heeft de samenwerking in Slim Watermanagement Volkerak-Zoommeer opgeleverd en wat
zijn de belangrijkste conclusies en inzichten uit de uitgevoerde onderzoeken?

2.

Zijn deze - indien wenselijk - voldoende geborgd in de individuele organisaties en in (eerder)
gemaakte afspraken?

3.

Wat zijn de aanbevelingen voor verdere optimalisatie van de samenwerking, als onderdeel van de
regio Rijn-Maasmonding en het landelijke programma Slim Watermanagement?
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Aanpak
Drie stappen

Analysekader

Het syntheseonderzoek bestond uit drie stappen.

Voor de analyse en het formuleren van aanbevelingen maakten we gebruik van een
analysekader gebaseerd op het Water Governance Model van Maarten Hofstra.

Als eerste hebben we een overzicht gemaakt van de uitgevoerde onderzoeken en

Daarin wordt onderscheid gemaakt in drie lagen: inhoud, organisatie en relatie.

per onderzoek de beoogde resultaten en de daadwerkelijke resultaten

Deze drieslag komt terug in de beschrijving van de resultaten en de aanbevelingen.

beschreven.
Als tweede hebben we via een enquête onder de werkgroepleden en de

Lagen

Onderwerpen

Inhoud

•
•
•

Overzicht van resultaten uit de onderzoeken
Nieuwe ontwikkelingen in en rondom het VZM
Nieuwe kennisbehoeften

Organisatie

•
•
•
•

Kennisdoorwerking en kennisborging
Ambitie en doelen van de samenwerking
Organisatie van de samenwerking
Samenwerkingsmiddelen zoals financiering, capaciteit en faciliteiten

Relatie

•
•
•

Vertrouwen en betrouwbaarheid
Communicatie(middelen)
Draagvlak voor samenwerking en acceptatie van resultaten

verantwoordelijke managers bij de vijf waterbeheerders informatie opgehaald
over de doorwerking van Slim WM VZM in de eigen organisaties.
Als derde hebben we drie werksessies georganiseerd met de werkgroep Slim
WM-VZM waarin we aan de hand van het analysekader Slim WM VZM hebben
geëvalueerd. In de eerste digitale werksessie ging het over de ambitie en het doel
van de samenwerking. In de tweede sessie zijn we de onderzoeken langs gelopen

om te kijken op welke punten de kennisdoorwerking hapert en wat daar de
oorzaken van zijn. De derde sessie stond in het teken van het verkennen van
individuele en gezamenlijke belangen bij toekomstige samenwerking en het
formuleren van aanbevelingen. Van deze werksessies zijn uitgebreide verslagen
gemaakt. De tweede en derde werksessie vonden live plaats.
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Resultaten
Over de bevindingen van het onderzoek
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Resultaten: inhoud
Meer inzicht in de werking van het watersysteem Volkerak-Zoommeer

Er zijn bijvoorbeeld geen onderzoeken uitgevoerd naar de samenwerking binnen

De afgelopen vijf jaar heeft Slim WM VZM binnen het Slim WM programma elf

Slim

onderzoeken begeleid. Deze hebben bijgedragen aan meer inzicht in de werking

bijgedragen aan visie- en strategievorming in de samenwerking en binnen de

van het regionale watersysteem rondom het Volkerak-Zoommeer onder

deelnemende organisaties. Ook valt op dat er beperkt aandacht is geweest voor de

verschillende omstandigheden, waarvoor verschillende scenario’s zijn onderzocht.

kennisdoorwerking en beleidsvorming na afronding van een onderzoek bij het

De onderzoeken zijn vrijwel allemaal technisch-inhoudelijke bureaustudies.

articuleren

Uitzondering daarop is de Praktijkproef Droogte, waarin in de praktijk gesimuleerd

onderzoekers. Dit neemt niet weg dat het begeleiden van de onderzoeken als

is hoe effectief peilopzet in perioden van droogte. Alle onderzoeksresultaten zijn

werkgroep gezamenlijk de samenwerking wel versterkt heeft, zoals we bij het

vastgelegd in onderzoeksrapporten die binnen de betrokken organisaties zijn

thema ‘Relatie’ verder zullen toelichten.

Watermanagement.

van

de

De

uitgevoerde

onderzoeksvragen

en

onderzoeken

de

hebben

opdrachtverlening

beperkt

richting

gedeeld. De werkgroep geeft aan dat de onderzoeken van waarde zijn voor het
beter begrijpen van het watersysteem en het beter begrijpen van de verschillende

Kennisdoorwerking is een aandachtspunt

belangen bij het VZM. Het functioneren van het watersysteem is voldoende scherp

De kennisdoorwerking van de uitgevoerde onderzoeken naar de primaire

in beeld. De resterende kennisbehoefte ligt met name bij het vraagstuk hoe het

processen van de waterbeheerders is tot nu toe beperkt gebleven. Dit is deels te

VZM klimaatrobuust beheerd kan worden.

verklaren doordat uit een deel van de onderzoek is gebleken dat het watersysteem
Volkerak-Zoommeer robuuster is dan gedacht en daarmee de afhankelijkheid

Relevantie van de onderzoeksresultaten verschilt per organisatie

tussen de vijf waterbeheerders minder groot is dan werd gedacht. Ook speelt mee

Niet elk onderzoeksresultaat is even relevant voor de vijf waterbeheerders.

dat in de afgelopen jaren op het gebied van peilbeheer en waterverdeling geen

Hierdoor verschilt de mate waarin kennisdoorwerking heeft plaatsgevonden per

uitzonderlijke situaties hebben plaatsgevonden. Zelfs in het extreem droge jaar

waterbeheerder. Een onderzoek naar waterbeschikbaarheid is bijvoorbeeld

2018 zijn er geen problemen geweest met de beschikbaarheid van zoetwater.

relevanter voor waterschap Scheldestromen dan voor waterschap Brabantse Delta.
De laatst genoemde is minder afhankelijk van het VZM voor zoetwateraanvoer.
Slim Watermanagement Volkerak-Zoommeer als technisch-inhoudelijk vraagstuk
Kijkend naar de uitgevoerde onderzoeken constateren we dat de focus van Slim
Watermanagement rond het Volkerak-Zoommeer meer lag op het technischinhoudelijke vraagstuk en minder op het samenwerkings- of organisatievraagstuk.
8
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Resultaten: organisatie
De samenwerking blijft beperkt tot de werkgroep Slim WM-VZM

De

werkgroep

bestaat

uit

vertegenwoordigers

van

werkgroep. Samenwerkingsafspraken zijn veelal impliciet. Er vindt periodiek

de

waterschappen

overleg plaats, waarvan een verslag wordt gemaakt en acties worden bijgehouden.

Scheldestromen, Brabantse Delta, Hollandse Delta en de Rijkswaterstaatonderdelen
Hydro-Meteo Centrum; Water, Verkeer en Leefomgeving; en Regio Zee & Delta.

De onderzoeken worden gefinancierd vanuit het Deltaprogramma Zoetwater. Op

Deze medewerkers zijn werkzaam op zowel operationeel als tactisch-strategisch

het moment van schrijven van dit rapport, wordt de programmering voor de

niveau, met een sterke inhoudelijke oriëntatie.

volgende

planperiode

Slim

WM

2.0

gemaakt,

hierin

zullen

ook

de

onderzoeksvoorstellen, in ieder geval de verwachte budgetprognose, ingediend
De uitgezette vragenlijst laat zien dat de samenwerking met name bestaat uit deze

moeten worden. De deelnemende organisaties leveren de capaciteit, kennis en

medewerkers en dat er uit de moederorganisaties weinig andere mensen

faciliteiten om de werkgroep mogelijk te maken. Er wordt echter niet specifiek

betrokken zijn. Dit verschilt overigens per organisatie. Onderzoeken worden wel

capaciteit gereserveerd om een goede kennisdoorwerking in de eigen organisaties

rondgestuurd naar collega’s en af en toe houdt men een presentatie voor de eigen

te borgen en er is binnen de moederorganisaties weinig aandacht voor het goed

afdeling over wat er binnen de werkgroep wordt onderzocht. Dit gebeurt met

organiseren van de kennisdoorwerking.

name, logischerwijs, bij de onderzoeken die voor de betreffende waterbeheerder
belangrijk zijn voor het eigen, operationele waterbeheer.

Het bestuurlijk vastgestelde Waterakkoord, geen maatregel van Slim WM, en de
afgesproken

Kaders voor samenwerking tussen de vijf waterbeheerders niet duidelijk

redeneerlijnen

zijn

kaders

op

strategisch

niveau,

waar

de

moederorganisaties binnen moeten werken.

De werkgroep als samenwerkingsorganisatie bestaat dankzij het Deltaprogramma
Zoetwater, waar het programma Slim Watermanagement een maatregel van is.
Slim WM VZM is onderdeel van de Slim WM-regio Rijn-Maasmonding, deze regio
wordt op landelijk niveau vertegenwoordigd in het Landelijk Directeurenoverleg
Slim WM. Er wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld met input van elke regio en
vastgesteld in het LDO. Aan het LDO wordt concreet de vraag gesteld of capaciteit

beschikbaar wordt gesteld door de deelnemende waterbeheerders in de regio, op
deze manier zijn de middelen om de samenwerking uit te voeren geborgd.
Er ligt geen samenwerkingsovereenkomst ten grondslag aan de Slim WM-VZM
9
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Resultaten: Relatie
Een versterkte relatie op werkgroepniveau

De samenwerking in de werkgroep wordt door haar deelnemers hoog
gewaardeerd. De samenwerking heeft volgens hen gezorgd voor:
- Meer gebieds- en systeemkennis
- Meer afstemming op inhoud
- Meer inzicht in elkaars belangen en dilemma’s
- Meer wederzijds begrip

Met name het gegroeide inzicht in elkaars belangen en dilemma’s is terug te
voeren naar de uitgevoerde onderzoeken. Het onderzoek Peiloptimalisatie heeft
met name voor waterschap Scheldestromen en Brabantse Delta gezorgd voor
meer bewustzijn binnen de eigen organisatie dat er maar in een beperkt aantal
situaties de tegengestelde belangen tot uiting komen. “Als er binnen de marges
van het waterakkoord gebleven wordt, is er niets aan de hand”.
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Samenvattend
Een waardevolle samenwerking: de werkgroep Slim WM VZM is een waardevolle
samenwerking gebleken, met name voor het creëren van begrip en inzicht in

Kennisdoorwerking: er ligt genoeg kennis 'op de plank' wat nog doorwerking

elkaars belangen en het vergroten van het inzicht in de werking van het

moet vinden naar beheer, beleid en strategie en een potentie bevat om de

watersysteem.

doelstellingen van Slim Watermanagement in de praktijk te brengen. De
kennisdoorwerking per onderzoek is terug te vinden in de bijlage.

Focus: De focus van de samenwerking heeft met name op (vrijblijvende)

kennisontwikkeling

gelegen

en

minder

op

handelingsperspectieven

op

Eigenaarschap: Samenwerkingspartners voelen zich onvoldoende eigenaar van de

operationeel maar vooral ook tactisch en strategisch niveau.

onderzoeken in Slim WM VZM.
- De werkgroep was weliswaar betrokken bij de vraagarticulatie, maar heeft

Doelen en ambities: de uitgevoerde onderzoeken zijn allemaal uitgevoerd in het

toentertijd onvoldoende stilgestaan bij de vraag in hoeverre de onderzoeken en

kader van het Slim Watermanagement doel op landelijk programmaniveau: het op

de

peil houden en zo goed mogelijk verdelen van zoetwater door afstemming van het

samenwerkende

beheer van hoofdsysteem en regionale systemen. Dit programmadoel is echter niet

kennisdoorwerking.

verwachte

resultaten

aansluiten

organisaties.

Ook

bij
was

de

kennisbehoefte

er

beperkt

van

aandacht

de
voor

geoperationaliseerd in doelen die specifiek zijn voor het Volkerak-Zoommeer. Het

- De onderzoeken van Slim WM worden bekostigd uit het deltafonds. Hierdoor

ontbreken van deze operationele doelen heeft geleid tot een gebrek aan scherpte

ontbreekt de financiële verantwoordingsmechanisme die betrokkenheid vanuit

in de focus van de samenwerking en in de formulering van de onderzoeksvragen.

de moederorganisaties zou kunnen stimuleren.

Ook voor de komende planperiode ontbreekt het de samenwerking aan een
duidelijke ambitie en daarvan afgeleide doelen. Omdat de programmering voor

Moederorganisaties op afstand: Slim WM VZM heeft gezorgd voor een

planperiode Slim WM 2.0 al wel in de maak is, loopt de werkgroep hiermee het

samenwerking die primair gericht was op de begeleiding van de onderzoeken. De

risico dat toekomstige inspanningen niet of niet optimaal bijdragen aan een nog te

moederorganisaties stonden daarbij op afstand. Dit heeft de kennisdoorwerking in

formuleren gezamenlijke ambitie.

het primaire proces van de moederorganisaties beperkt.

Kennisbehoefte: de (resterende) kennisbehoefte bij de werkgroep zit met name
op het vraagstuk wat het vraagt om het VZM klimaatrobuust te beheren, zowel qua
waterkwaliteit als waterkwantiteit. De werking van het systeem is voor de
betrokken waterbeheerders grotendeels inzichtelijk.
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Aanbevelingen
Over de aanbevelingen voor het vervolg van Slim Watermanagement Volkerak-Zoommeer

12

Aanbevelingen
De aanbevelingen ordenen we naar de thema’s inhoud, organisatie en relatie. Deze

thema’s komen ook grotendeels terug in het model wat hiernaast is weergegeven. We
onderscheiden voor een gelijkwaardige samenwerking een aantal succesfactoren. In
een gelijkwaardige samenwerking draagt iedere samenwerkingspartner in verhouding
evenveel bij (in middelen, kennis, faciliteiten etc.) en is de verhouding tussen wat een
organisatie komt ‘halen’ en ‘brengen’ in balans.
Grofweg gaat het dan om de volgende onderwerpen:

-

Motivatie: Waarom werk je met elkaar samen en waar heb je elkaar voor nodig?
Waar zitten de afhankelijkheden en gezamenlijke doelen en ambitie?

-

Realisatie: Wat verwachten we dat de samenwerking oplevert en wanneer hebben
deze resultaten betekenis voor iedereen?

-

Organisatie: Welke organisatie en middelen hebben we nodig en hoe komen we
tot besluiten?

-

Interactie: Hoe gaan we met elkaar om en werken we samen?

13

Rapportage Syntheseonderzoek Slim Watermanagement Volkerak-Zoommeer • © TwynstraGudde

Aanbevelingen
Inhoud

organisatieonderdelen hebben wat aan dit onderzoek? Komen tot een goede

Definieer een nieuwe ambitie en zet hoog in.

vraagarticulatie vraagt ook de juiste personen aan tafel (zie volgende aanbeveling)

Til de samenwerking rond het Volkerak-Zoommeer naar een hoger niveau.

en afstemming met de moederorganisaties over het draagvlak voor en het belang

Formuleer een gezamenlijke ambitie en definieer Slim WM VZM daarin als een

van het onderzoek voor de eigen organisatie.

samenwerkingsvraagstuk.

Besteed

daarbij

specifiek

aandacht

aan

het

klimaatrobuust beheren van het Volkerak-Zoommeer. Zo wordt de opdracht vanuit

Organisatie

het Deltaprogramma Zoetwater voor het uitvoeren van Slim Watermanagement

Bepaal welke organisatie nodig is om de ambitie en doelen te realiseren.

optimaal benut en verder gebouwd op de al aanwezige kennis, relatie en

Bespreek gezamenlijk hoe de samenstelling van de werkgroep er idealiter uit zou

organisatie. Breng bij het formuleren van de ambitie expliciet in kaart wat de

zien en wat de nieuwe organisatie vraagt aan middelen en capaciteit. Hier hoort

belangen van de verschillende organisaties zijn en waar de samenwerking voor een

ook het bepalen van de overlegstructuur en een rolverdeling in de werkgroep bij.

ieder aan bij moet dragen.
Borg de samenwerking in de moederorganisaties.
Definieer vanuit de ambitie concrete doelen en resultaten voor de samenwerking.

Borg de samenwerking en de bijdrage die elke organisatie moet leveren aan de

Het formuleren van deze doelen en gewenste resultaten stelt jullie in staat om de

samenwerking, dit kan bijvoorbeeld in een samenwerkingsovereenkomst (SOK) als

voortgang te monitoren en de programmering voor de komende planperiode

al bestaande plannen van aanpak niet voldoende houvast bieden. Zorg voor

concreet in te vullen. Welke inspanningen en activiteiten zijn nodig om die doelen

commitment voor de inhoudelijke ambitie door deze SOK of Plan van Aanpak

te realiseren?

expliciet vast te laten stellen of een passend managementniveau. Is dit een hoge
ambitie die aanpassing van huidige beleidskaders noodzaakt, dan vraagt dit

Besteed meer aandacht aan vraagarticulatie en eigenaarschap en betrek hier de

wellicht ook op bestuurlijk niveau borging van de samenwerking.

juiste personen bij.
Door de fase van vraagarticulatie intensiever te doorleven is de kans groter dat het

Relatie

resultaat van een onderzoek bijdraagt aan de ambitie en doelen van de

Stel spelregels op over hoe je met elkaar samenwerkt.

samenwerking.

het

Deze aanbeveling geldt zeker wanneer de samenstelling van de huidige, hechte

eigenaarschap bij de waterbeheerders. In het huidige traject van vraagarticulatie

werkgroep wijzigt: hoe communiceer je met elkaar, wanneer informeer je elkaar

kunnen hiervoor wat extra vragen opgenomen worden die de werkgroep houvast

over ontwikkelingen die voor een ander relevant zijn? Dit zijn werkafspraken die uit

bieden: wat draagt dit onderzoek bij aan het bovenliggende doel specifiek voor

een samenwerkingsovereenkomst volgen en normaliter in een plan van aanpak

VZM? Met welk resultaat zijn we tevreden? Hoe wordt de opgedane informatie en

landen.

Bovendien

versterkt

het

proces

van

vraagarticulatie

kennis eigen gemaakt door de werkgroep en de betrokken organisaties? Welke
14
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Bijlagen
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Bijlage 1 - Kennisdoorwerking onderzoeken Slim WM VZM
In werksessie 2 is de kennisdoorwerking per onderzoek besproken. Onderstaande tabel is afkomstig uit het verslag van werksessie 2 en geeft de bevindingen weer over die
kennisdoorwerking. De tabel is aangevuld met inbreng van de individuele werkgroepleden wat als huiswerk voor werksessie 2 is toegestuurd.

O1

Onderzoek

Bevindingen kennisdoorwerking

Informatie- en
systeemanalyse VolkerakZoommeer: bouwstenen
voor Slim
Watermanagement (2016)

-

-

O2

Redeneerlijnen Slim WM
VKM (2017)

-

Het Beslissingsondersteuningssysteem (BOS) is nooit gemaakt, daar was te weinig capaciteit en geld voor toen destijds. Het informatiesysteem is er wel
gekomen.
De resultaten van de analyse zijn in de Wiki beland en zijn ook opgenomen in het IWP.
Er wordt nu wel een BOS ontwikkeld voor het project Innovatieve Zoet/Zoutscheiding bij de renovatie Krammersluizen. Dit is een RWS-project, de ontwikkeling
van het BOS is onderdeel van dit project. Hier zijn de waterschappen niet bij betrokken, het is zelfs de eerste keer dat de waterschappen hier van horen. vanuit
zowel RWS als de waterschappen wordt tijdens de sessie uitgesproken dat het belangrijk is dat de waterschappen aangehaakt zijn bij de ontwikkeling van het
BOS.
De informatie- en systeemanalyse was een noodzakelijke stap om te komen tot de redeneerlijnen, de vergaarde informatie is geland in de redeneerlijnen en in
de achterliggende Wiki van het IWP. Het is een bouwsteen voor verdere kennisontwikkeling geweest. Wel moet opgemerkt worden dat er in de rapportage van
Witteveen en Bos beperkte aandacht is voor zoutlekkage, een issue wat relevant kan gaan zijn voor bijvoorbeeld een vispassage en dagelijks beheer.
Het is de vraag of deze informatie- en systeemanalyse bekend is bij Deltares en of de data nog actueel is. Deltares is nu met het ontwikkelen van het BOS.
Aanname is dat dit wel zo is, omdat het onderdeel is van de Wiki en IWP.
‘De meest nuttige exercitie.’
De redeneerlijnen staan in het informatiescherm.
De redeneerlijnen zijn bij de waterschappen in crisisbestrijdingsplannen en peilbeheerdocumenten verankerd. De redeneerlijnen worden regelmatig als
naslagwerk gebruikt, WSS gebruikte deze tijdens de droogte in 2018 om het LCW en RDO te herinneren aan gemaakte afspraken.
Het gebruik van de redeneerlijnen is vrijblijvend, het is geen beslisdocument maar geeft handelingsperspectief. De formele status is onduidelijk. Het
waterakkoord is wel op bestuurlijk niveau vastgesteld, de redeneerlijnen niet.
De situaties uit de redeneerlijnen zijn nog niet vaak voorgekomen.
De redeneerlijnen zijn voor het operationele niveau niet goed bruikbaar, het is een te dik boekwerk. Voor de nieuwe redeneerlijnen zou nagedacht moeten
worden over de bruikbaarheid.
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O3

Onderzoek

Bevindingen kennisdoorwerking

Optimalisatie zoutmeetnet
Volkerak-Zoommeer

-

-

De resultaten van het onderzoek zijn niet verder gebracht wegens 3 redenen:
o
De verwachte moeizame samenwerking rondom informatievoorzieningen tussen CIV en de waterschappen
o
Bij WSS is voor operationele sturing noodzakelijk dat elk object stand alone werkt Het waterschap kan niet voldoen aan de maandelijkse
kalibratie eis van RWS, een hoge eis CIV.
o
De meetnetten waren door die eisen ook niet onderling uitwisselbaar. Saneren van meetpunten was daardoor niet goed mogelijk.
De vraag kwam voort uit het doel om kosten te besparen en dus redundantie in het meetnet te verkleinen. De vraag had ook anders geformuleerd
kunnen worden: wat hebben we aan meetnet nodig in het VZM? In plaats van welke meetpunten kunnen er verdwijnen?
De behoefte aan een geoptimaliseerd zoutmeetnet, of misschien wel meer een goede uitwisseling van data en informatie, staat nog steeds, het zou
verstandig zijn dit te koppelen aan de IZZS.
Er wordt nu door RWS wel vervolg aan gegeven op grotere schaal met het Landelijk Meetnet Water 2.0, hier zijn de waterschappen nog niet bij
aangehaakt.

04

KBA calamiteiten-regeling
‘hoge waterstanden VZM’
(2018)

Niet besproken tijdens de sessie, bevindingen uit het huiswerk:
Het onderzoek was het meest relevant voor WBD, zij gebruiken de resultaten voor het ontwerpen en verbeteren van de regionale keringen.

O5

Data Challenge pilot
VZM/BD (fase 1 en 2)

Niet besproken tijdens de sessie, bevindingen uit het huiswerk:
Dit onderzoek wordt door geen van de deelnemers relevant bevonden.

O6

Regionale Watervraag/
waterbalansen VolkerakZoommeer:
pilot watervraagtool Sint
Philipsland

Niet besproken tijdens de sessie, bevindingen uit het huiswerk:
Product alleen relevant voor WSS rondom het VZM, het is een kennisproduct. Wel was er landelijk aandacht voor met name het onderdeel
‘beregening’. De pilot was wel basis voor het project Watervraagprognosetool VZM en de doorontwikkeling daarvan. Onderzoeksresultaat (rapport) is
intern gedeeld; de ontwikkelde tool (aantal scripts met nodige aannamen) bleek in de praktijk lastig te implementeren en minder geschikt voor
operationeel gebruik.

O7

Praktijkproef droogte
Volkerak-Zoommeer

-

De praktijkproef heeft laten zien dat het lang duurt voordat zoutuitspoeling gebeurd is.
De praktijkproef was vanuit PR-oogpunt een succes, breed uitgemeten met name door WSS. De implementatie en consequenties voor WBD waren
niet even gunstig.
Het is duidelijk dat deze praktijkproef om een vervolgonderzoek vraagt.
RWS heeft een afstudeerder verder onderzoek laten doen, maar niet vanuit de invalshoek van WBD.
De praktijkproef wordt succesvol bevonden, het oefenen en participeren (leerstijlen) heeft volgens de deelnemers echt gewerkt. Het heeft veel
ervaringskennis opgeleverd.
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Onderzoek

Bevindingen kennisdoorwerking

08

Watervraagprognose-tool

Niet besproken tijdens de sessie, bevindingen uit het huiswerk:
Met name relevant voor de waterschappen. De tool is slechts een eerste aanzet, maar wordt al wel gebruikt binnen WSS en WBD. Verdere ontwikkeling is
gewenst maar vraagt wel middelen (budget, capaciteit). Voor RWS minder relevant, aangezien zij minder directe watergebruikers hoeven te bedienen.
Dit heeft inmiddels vorm gekregen in het project ‘doorontwikkeling watervraagprognosetool VZM’ dat moet bijdragen aan een optimaler gebruik in
de praktijk en evaluatie van de tool op termijn. Vanuit LCW en RWS (landelijk) wordt de tool wel als interessant gezien met het oog op de landelijke
watervraag en -verdeling operationeel. Dit mede omdat de regio IJG/ZON ook gebruik maakt van deze tool.

O9

Peiloptimalisatie VZM

-

O10

Informatiescherm VZM

Het onderzoek heeft het verrassende inzicht opgeleverd dat er maar in een beperkt aantal situaties een knelpunt in peil uitkwam tussen WSS en
WBD. De tegengestelde belangen kwamen maar tot uiting in een beperkt aantal situaties.
Het heeft aangetoond dat het systeem van WSS niet goed is ingericht voor de groeiende watervraag.
Doorwerking bij WBD: Klaas-Jan heeft het onderzoek gepresenteerd aan collega’s, hydrologen, peilbeheerders; wat heeft gezorgd voor meer
bewustzijn over het feit dat als er binnen de marges van het waterakkoord gebleven wordt met het peil er niet veel aan de hand is.
Om het onderzoek bestuurlijk onder de aandacht te brengen, is moeilijk wegens tijdgebrek. Het zou wel moeten.
Bij WSS zijn de peilbeheerders en hydrologen in de resultaten van het onderzoek meegenomen, als ook de agrariërs. Die voeren een lobby tegen
uitzakking van het peil.
Conclusie: onderzoek heeft gezorgd voor groter bewustzijn dat tegengestelde belangen meevallen als er binnen de marges bleven wordt van het
waterakkoord. Kennisdoorwerking heeft met name mondeling plaatsgevonden en heeft geresulteerd in hoger bewustzijn.

Niet besproken tijdens de sessie, bevindingen uit het huiswerk:
Met name van meerwaarde voor waterschappen en ook in elke waterschapsorganisatie uitgezet, RWS-ers hebben al een werkend ander
informatiesysteem met het WBP.
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Bijlage 2 - Deelnemers werksessies syntheseonderzoek
Naam

Organisatie

Gerben Dekker

Rijkswaterstaat

Iris Zijlstra

Rijkswaterstaat

Klaas-Jan Douben

Waterschap Brabantse Delta

Luuk Veening

Waterschap Scheldestromen

Rutger Blok

Rijkswaterstaat

Stefan Nieuwenhuijs

Rijkswaterstaat

Thijs IJpelaar

Waterschap Hollandse Delta

Wim Verstelle

Waterschap Scheldestromen

Wouter Quist

Rijkswaterstaat
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