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Het meest bepalend voor 2020 was het coronavirus met alle bijbehorende gevolgen. Die gevolgen
waren voor waterveiligheid beperkt. Veel werkzaamheden gingen door. Ook de bewonersparticipatie
kon over het algemeen doorgaan. Al gebeurde dat vaak op een andere manier dan we gewend zijn.
Verder waren het voorjaar en de zomer van 2020 erg droog. Dit heeft nauwelijks tot schade aan de
waterkeringen geleid.
In deze vierde waterveiligheidsrapportage
van het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden (HDSR) wordt een actueel en
integraal
veiligheidsbeeld
van
de
waterkeringen geschetst op peildatum 1
januari 2021. Het doel van deze rapportage
is primair om aan het bestuur en onze
inwoners verantwoording af te leggen door
terug te kijken naar het afgelopen jaar. De
financiële verantwoording maakt geen
onderdeel uit van deze rapportage. Dat
gebeurt in de reguliere Planning&Controlcyclus.

Afbeelding 1: Coronaproof bewonersbijeenkomst project
Sterke Lekdijk (deelproject Salmsteke)

Als uitwerking van het visiedocument Waterkoers zijn in de bestuursrapportages de volgende doelen
opgenomen voor waterkeringen:
- voorkomen van overstromingen;
- beperken negatieve effecten overstromingen;
- waterinfrastructuur op orde brengen.
In voorliggende rapportage wordt een relatie gelegd met deze doelen en met de bijbehorende
effectindicatoren.
Deze rapportage is onderverdeeld in 4 hoofdstukken:
1. Samenvatting;
2. Staat van de primaire waterkeringen;
3. Staat van de regionale waterkeringen;
4. Staat van de organisatie van waterkeringenbeheer.
1. Samenvatting
De Neder-Rijn- en Lekdijk (primaire waterkering) van HDSR voldoet niet aan de normen die in 2017 van
kracht zijn geworden en is volgens die normen niet voldoende veilig. Om die reden is HDSR in 2017
gestart met een groot dijkversterkingsproject: het project Sterke Lekdijk. De indicatieve planning is om
voor 2030 de uitvoering van alle deelprojecten af te ronden. Daarmee liggen we ruimschoots ‘op koers’
om voor 2050 (wettelijke eis) aan de normen uit 2017 te voldoen. Totdat de dijk versterkt is, krijgen de
kwetsbare delen van de dijk in de crisisbeheersing extra aandacht. Er zijn extra beheermaatregelen
voorbereid om bij hoogwater de kans op een overstroming te verkleinen.
Het grootste deel van de regionale waterkeringen (86%) voldoet aan de provinciale normen die er aan
gesteld worden. Om alle regionale waterkeringen aan de normen te laten voldoen worden
verbetermaatregelen uitgevoerd. Sommige projecten van de regionale waterkeringen zijn vertraagd. Dit
komt voornamelijk door het coronavirus. Voor deze projecten worden enkele tussenmijlpalen niet
gehaald, maar blijft de afronding in 2024 staan. Hierover vindt afstemming met de provincies Utrecht en
Zuid-Holland plaats. De waterveiligheidsrisico’s van de regionale waterkeringen, die nog niet op orde
zijn, zijn zeer beperkt. De toetsing van de regionale waterkeringen kan de komende jaren tot een nieuwe
verbeteropgave leiden.
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Naast het realiseren van de grote opgaven vraagt het beheer en onderhoud blijvend om een grote
inspanning. Bij de uitvoering van de zorgplicht waterkeringen is HDSR grotendeels ‘in control’. In 2018
heeft de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) bij HDSR een audit op de zorgplicht
waterkeringen uitgevoerd. In 2020 heeft de ILT een her-inspectie uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat
HDSR de twee tekortkomingen en verschillende aandachtspunten heeft opgelost. Aan andere
aandachtspunten is in 2020 verder gewerkt conform het verbeterplan dat in augustus 2018 door het
college is vastgesteld.
2. Staat van de primaire waterkeringen
Een belangrijke kerntaak van het waterschap is het voorkomen van overstromingen. De primaire
waterkeringen van HDSR, de Neder-Rijn- en Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven, beschermen
een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen een overstroming vanuit de rivier. Dit deel van
Nederland heeft veel inwoners en een hoge economische waarde.
Beoordelen
De veiligheid van de primaire waterkeringen wordt beoordeeld volgens de normen die sinds 1 januari
2017 in de Waterwet van kracht zijn geworden. Deze normen zijn onder andere gebaseerd op het bieden
van een basisveiligheid die in heel Nederland hetzelfde is.
De veiligheidsbeoordeling van het dijktraject tussen Nieuwegein en Schoonhoven (dijktraject 15-1) en
het dijktraject tussen Amerongen en Nieuwegein (dijktraject 44-1) zijn in voorgaande jaren afgerond. De
uitkomst van de beoordeling is dat beide dijktrajecten ruim niet voldoen aan de norm. De berekende
overstromingskans voor de huidige situatie is ca. 1 op 150 per jaar voor dijktraject 15-1 en ca. 1 op 300
per jaar voor dijktraject 44-1. De belangrijkste oorzaak voor de grote overstromingskans is piping (‘kleine
kanaaltjes onder dijk door’). De norm waar minimaal aan voldaan moet worden voor de
overstromingskans ligt op 1 op 10.000 per jaar. De afstand tot de norm is dus groot. Om die reden is
dijkversterking noodzakelijk. Dit wordt opgepakt in het project Sterke Lekdijk dat gesubsidieerd wordt
vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Totdat de dijk versterkt is, krijgen de
kwetsbare delen van de dijk in de crisisbeheersing extra aandacht. Er zijn extra beheermaatregelen
voorbereid om bij hoogwater de kans op een overstroming te verkleinen, bijvoorbeeld door het
aanbrengen van extra steunbermen.
De veiligheidsbeoordeling van de Waaiersluis bij Gouda wordt in 2021 opgenomen in de rapportage
van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (dijktraject 14-1). In bijlage 1 is een
overzichtskaart opgenomen van de aandachtspunten van de primaire waterkeringen. Op deze kaart is
onder andere te zien welke delen van de kering volgens de beoordeling slecht ‘scoren’.
Versterken
Er wordt hard gewerkt aan het versterken van de Neder-Rijn- en Lekdijk in het project Sterke Lekdijk.
Voor de verantwoording wordt verwezen naar de voortgangsrapportages van het project Sterke Lekdijk.
De versterkingsopgave is 55,2 km (dit is inclusief de opgave aan de voorhavendijken van RWS van 3,7
km) en moet wettelijk in 2050 zijn afgerond. HDSR heeft vanwege de urgentie besloten om al in 2017
te starten met de voorbereiding van de versterking. De indicatieve planning is om voor 2030 de
uitvoering van alle deelprojecten af te ronden.
Het project Sterke Lekdijk bestaat uit zes deelprojecten. Afgelopen jaar zijn de volgende resultaten per
deelproject behaald::
- Voor het deelproject Wijk bij Duurstede-Amerongen (WAM) is het voorkeursalternatief in juli
2020 vastgesteld door het Algemeen Bestuur;
- Het deelproject Salmsteke heeft in de zomer 2020 het voorlopig ontwerp opgeleverd (het
eerste deel van de planuitwerkingsfase);
- Drie deelprojecten: Culemborgse Veer-Beatrixsluis (CUB), Jaarsveld-Vreeswijk (JAV) en
Salmsteke-Schoonhoven (SAS), bevinden zich in de verkenningsfase. Voor twee van deze
drie deelprojecten is een Nota van Kansrijke Oplossingen (NKO) opgesteld (CUB en SAS);
- De verkenningsfase van deelproject Irenesluis-Culemborgse Veer (ICU) wordt in 2021
opgestart.
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De aanbesteding van het Innovatiepartnerschap,
een innovatieve manier van samenwerken met de
markt, is voor alle zes de deelprojecten van het
project Sterke Lekdijk afgerond. In augustus 2020 is
de overeenkomst voor het Innovatiepartnerschap
naast HDSR ondertekend door de drie
Innovatiepartners Mourik Infra, Van Oord en de
combinatie Heijmans Infra - GMB Civiel - de Vries &
van
de
Wiel
(Lekensemble).
Belangrijke
onderwerpen binnen de aanbesteding zijn
duurzaamheid, innovatie en ruimtelijke kwaliteit.
Afbeelding 2: ondertekening samenwerkingsovereenkomst
Innovatiepartnerschap Sterke Lekdijk

De Waaiersluis bij Gouda wordt ook versterkt. In 2020 is de verkenningsfase van deze versterking
gestart.
Beheer en onderhoud
Het beheer en onderhoud wordt per activiteit beschreven. De beschreven activiteiten zijn afkomstig uit
het landelijk vastgestelde kader zorgplicht. In bijlage 2 zijn de operationele activiteiten uit dit kader
benoemd. In aanvulling hierop worden enkele andere activiteiten beschreven.
Inspectie
Voor het inspecteren wordt gewerkt volgens het Kader inspectieproces waterkeringen. Bij de inspectie
zijn 317 gebreken geconstateerd. Vooral kleine gebreken. Deze gebreken vragen niet om acute actie.
Waar nodig vindt in het voorjaar van 2021 herstel plaats. Twee gebreken staan op de aandachtspunten
kaart (zie bijlage 1) en krijgen extra aandacht in het beheer. De najaar-inspectie is coronaproof
uitgevoerd: online instructies, iedereen met eigen vervoer naar de dijk en door ruime afstand van elkaar
te houden.

Figuur 1: resultaten inspectie primaire waterkering west (Beatrixsluis
Nieuwegein – Schoonhoven) 2020

Onderhoud
HDSR is in 2020 gestart met het opstellen van een Kader Onderhoudsproces Waterkeringen
(onderhoudsplan). Dit wordt in 2021 verder uitgewerkt. Ook moet er een keuze voor een onderhoud
beheersysteem worden gemaakt. Ondanks de droogte in het voorjaar zijn de primaire waterkeringen
conform bestek twee keer gemaaid. Naar aanleiding van de schouw zijn 60 brieven naar inwoners
gestuurd. Dit betreft geen acute zaken. Een aantal inwoners heeft tot het voorjaar van 2021 de tijd om
herstel uit te voeren. De bestrijding van ongewenste planten (zoals Japanse Duizendknoop en distels)
blijft een aandachtspunt, maar vormt geen risico voor de veiligheid. Bij het onderhoud wordt aandacht
besteed aan het ontwikkelen van bloemrijke dijken.
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Bediening kunstwerken
De bediening van kunstwerken gebeurt volgens bedieningsprotocollen. Na een periodieke
(proef)sluiting worden de protocollen geëvalueerd en worden eventuele verbeterpunten doorgevoerd.
De kunstwerken (inclusief bedieningsprotocol) worden opgenomen in het onderhoudsbeheersysteem.
Het bedieningsprotocol voor noodvoorzieningen wordt opgenomen in het calamiteitenbestrijdingsplan
(CBP). Vanwege corona zijn werkzaamheden ingeperkt en hebben er geen proefsluitingen plaats
gevonden. Wel is de Waaiersluis en het Waaiergemaal geïnspecteerd en beoordeeld.
Vergunningverlening en handhaving
In 2020 heeft HDSR gebruik gemaakt van het vernieuwde registratiesysteem voor vergunningen. Hieruit
blijkt dat er in 2020 220 vergunningen voor de primaire en regionale waterkeringen zijn verleend. 4
vergunningen in de categorie ‘aanpassen van de waterkering’ en 216 in de categorie ‘iets doen bij een
waterkering’. Het platform keur en legger maakt het mogelijk om continu verbeteringen in de
vergunningverlening door te voeren.
Crisisbeheersing
Voor de (beperkte) hoogwatergolf van februari 2020 is de crisisorganisatie actief geweest, maar er
waren geen maatregelen nodig. In verband met corona heeft er op het gebied van opleiden, trainen en
oefenen een aangepast (digitaal) programma plaatsgevonden. Daarnaast heeft een aantal collega’s
meegedaan met een landelijke oefening bij RWS op het sluizencomplex bij IJmuiden.
In 2021 staat er een multidisciplinaire oefening op stapel: Stroomversnelling. Deze oefening wordt
georganiseerd binnen het Platform Crisisbeheersing Waterschappen Midden Nederland (PCWMN) en
heeft het thema digitale kwetsbaarheid. Verder organiseert HDSR samen met dit platform weer een
uitgebreid programma met opleidingen en trainingen voor de crisisorganisaties. Opleiden, trainen en
oefenen gebeurt regelmatig met andere waterschappen, veiligheidsregio’s of andere netwerkpartners
om kennis te delen en elkaar te leren kennen.
Ook voor de dijkbewaking worden regelmatig opleidingen en trainingen georganiseerd. De dijkbewaking
van HDSR bestaat uit zo’n 170 personen, 69% is gecertificeerd en is daarmee ‘aantoonbaar bekwaam’.
De crisisorganisatie heeft zich voorbereid op coronaproof handelen indien er zich de komende tijd een
crisis voordoet. Ons waterschap levert ook een bijdrage aan de landelijke Samenwerking Crisisexpertise
Waterkeringen. In dit kader wordt ook kennis uitgewisseld met andere landen. Ook op praktisch vlak
wordt samengewerkt, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een nieuwe kunststof zandzak.

Afbeelding 3: geslaagde test met nieuw ontwikkelde zandzak Afbeelding 4: nieuw ontwikkelde kunststof

zandzak
Legger en beheerregister
In 2020 is de legger van de primaire waterkeringen geactualiseerd. Waterschap-breed wordt een visie
en implementatieplan voor datamanagement opgesteld. Dus ook voor de gegevens van waterkeringen.
In 2019 is een proces ingericht om gegevens continu te actualiseren: informatie managementplan
Sterke Lekdijk. Dit houdt in dat de nieuwe gegevens uit het project Sterke Lekdijk worden opgenomen
in het beheerregister. Na ieder deelproject wordt een deel van de gegevens geactualiseerd.
Muskusrattenbeheer
Voor muskusrattenbeheer wordt verwezen naar de tekst bij de regionale waterkeringen. De meeste
muskusratten worden bij regionale waterkeringen gevangen.
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Bevers
De populatie bevers groeit door. De bever is over de volledige strook uiterwaarden van Rhenen tot en
met Schoonhoven waargenomen. Bij de inspecties van de primaire keringen zijn geen beverschades
geconstateerd. HDSR werkt volgens een beverprotocol.
Overdracht voorhavendijken
Het areaal om te beheren is in 2020 uitgebreid. Rijkswaterstaat heeft namelijk zes dijktracés van de
zogenoemde voorhavendijken aan HDSR overgedragen. Voorhavendijken zijn dijken die liggen tussen
sluizen en de rivier. In dit geval tussen de Lek en de Prinses Irenesluis in Wijk bij Duurstede, de Prinses
Beatrixsluis en Koninginnensluis in Nieuwegein.
Effectindicatoren
Voor de bestuursrapportages zijn voor het thema ‘waterveiligheid’ de volgende effectindicatoren
opgesteld:
- Effect 1: Voldoen aan de rijksnormen voor primaire waterkeringen;
- Effect 2a: Waterschap is voorbereid op een overstroming;
- Effect 2b: Medeoverheden en inwoners zijn met hulp van waterschap voorbereid op een
overstroming.
Voor indicator 1 geldt dat we er niet aan voldoen. Om deze reden heeft de uitvoering van het
dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk een hoge prioriteit gekregen. We liggen ruimschoots ‘op koers’
om onze keringen voor 2050 aan de normen te laten voldoen.
Voor de effectindicatoren 2a en 2b geldt dat de kans op een overstroming klein is. Mocht toch een
overstroming (dreigen) op (te) treden, dan dient iedereen daar goed op voorbereid te zijn. Op die manier
kunnen het aantal slachtoffers en de schade worden beperkt.
Bij effectindicator 2a kan gezegd worden dat de calamiteitenzorg op orde is en gewerkt wordt aan
verbeteringen. Ook voor effectindicator 2b geldt dat we ‘op koers’ liggen. Samen met de
Veiligheidsregio’s Utrecht (VRU) en Hollands Midden (VRHM) werkt HDSR aan het informeren van
medeoverheden. De medeoverheden worden bewust gemaakt van het risico op een overstroming, de
mogelijke gevolgen ervan en wat hun eigen rol/verantwoordelijkheid daarbij is.
Het informeren van inwoners gebeurt ook door de veiligheidsregio’s (VRU EN VRHM) en HDSR samen.
De inwoners worden geïnformeerd over het risico op een overstroming, hoe ze zich daar goed op
kunnen voorbereiden en wat ze moeten doen als het optreedt (zelfredzaamheid).
3. Staat van de regionale waterkeringen
Een onderdeel van het op orde brengen en houden van de waterinfrastructuur betreft de regionale
waterkeringen. Als een regionale waterkering bezwijkt, kan dat tot een overstroming vanuit het regionale
watersysteem leiden. Dit kan economische schade veroorzaken. De kans op slachtoffers is zeer klein.
Naast primaire en regionale keringen heeft HDSR ook nog overige keringen. De overige waterkeringen
maken geen onderdeel uit van voorliggende rapportage.
Toetsen
Elke twaalf jaar worden de regionale keringen getoetst op veiligheid. Het plan van aanpak van de tweede
toetsronde van de regionale keringen is in 2019 vastgesteld. De toetsing verliep in 2020 volgens plan.
De resultaten van de toetsing zullen uiterlijk in 2024 beschikbaar zijn en worden gerapporteerd aan de
provincies. Uit deze toetsronde volgt mogelijk een nieuwe verbeter- en/of instandhoudingsopgave.
Verbeteren
De verbeteringsmaatregelen van de regionale keringen die volgden uit de eerste toetsronde zijn
opgenomen in het Groot OnderhoudsProgramma (GOP) regionale waterkeringen. In november 2016
heeft het AB het GOP voor de jaren 2017 – 2021 vastgesteld. De totaalopgave van het GOP (verbeteren
en instandhouden) en de voortgang is opgenomen in tabel 1. Verbetering is nodig als een kering niet
aan de norm voldoet. Bij instandhouden voldoet de kering wel aan de norm, maar om dat zo te houden
is herstel nodig). Er wordt hard gewerkt om deze opgave af te ronden. In 2020 is 6,8 kilometer verbeterd
en 5,5 kilometer hersteld voor instandhouden. Binnen het reguliere onderhoud is 1 kilometer
waterkering, die niet in het GOP was opgenomen, aanvullend hersteld.
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Opgave GOP 2017-2021

Opgave per 1 januari 2021

97 km verbeteren
60 km instandhouden

24 km (dus 73 km opgeleverd)
29,5 km
(dus 30,5 km
opgeleverd)

Tabel 1: opgave regionale waterkeringen (excl. voormalige C-kering)

De verbeteropgave van het huidige GOP moet volgens afspraken met de provincies uiterlijk in 2024 zijn
afgerond. Na aanvang van het programma in 2011 is gestart met de meest urgente opgaven in het
landelijk gebied. Inmiddels ligt het zwaartepunt bij de minder urgente projecten met een complexe
inpassingsopgave (bijvoorbeeld door afstemming met wegonderhoud). Sommige projecten zijn het
afgelopen jaar vertraagd. Dit komt voornamelijk door het coronavirus. Voor deze projecten worden
enkele tussenmijlpalen niet gehaald, maar blijft de afronding in 2024 staan. Hierover vindt afstemming
met de provincies Utrecht en Zuid-Holland plaats.
Verbetering voormalige C-kering
Om de voormalige C-kering aan de eisen voor een
regionale kering te laten voldoen moeten 10,8
kilometer waterkering en 47 kunstwerken verbeterd
worden. In 2020 is een deel van de verkenningsfase
van dit project uitgevoerd. Wettelijk is geregeld dat de
versterking van deze kering eenmalig vanuit het
Hoogwaterbeschermingsprogramma mag worden
gesubsidieerd.

Afbeelding 5: grondonderzoek voorlandkering langs
Gekanaliseerde Hollandse IJssel (nabij voormalige C-kering)

In de eerste toetsronde kon 21 kilometer niet getoets worden (geen oordeel). Van die 21 kilometer is
inmiddels bekend geworden dat circa 10 kilometer niet aan de norm voldoet. Deze 10 kilometer opgeteld
bij de verbeteropgave van de voormalige C-kering (10,8 kilometer) en de verbeteropgave van het GOP
(24 kilometer) maakt dat de totale verbeteropgave circa 45 kilometer bedraagt. Dit betekent dat van de
330 kilometer aan regionale waterkeringen op dit moment 285 kilometer (86%) aan de norm voldoet.
De waterveiligheidsrisico’s van de regionale waterkeringen, die nog niet op orde zijn, zijn zeer beperkt.
Bovendien worden deze risico’s verder verkleind door een goede crisisbeheersing.
Beheer en onderhoud
Het beheer en onderhoud wordt per activiteit beschreven. De beschreven activiteiten zijn afkomstig uit
het landelijk vastgestelde kader zorgplicht. In bijlage 2 zijn de operationele activiteiten uit dit kader
benoemd. In aanvulling hierop worden enkele andere activiteiten beschreven.
Inspectie
Voor het inspecteren wordt gewerkt volgens het Kader inspectieproces waterkeringen. Dit kader is ook
van toepassing op de regionale keringen. De regionale waterkeringen hebben volgens dit kader een
voorjaars- en najaarsinspectie gehad. De waargenomen gebreken uit de voorjaarsinspectie zijn
verholpen. De gebreken uit de najaarsinspectie worden in het voorjaar van 2021 aangepakt.
Onderhoud
Zoals bij het hoofdstuk primaire waterkeringen gemeld, is HDSR in 2020 gestart met het opstellen van
een Kader Onderhoudsproces Waterkeringen (onderhoudsplan). Dit wordt in 2021 ook voor de
regionale waterkeringen verder uitgewerkt. Ondanks de droogte in het voorjaar zijn de meeste regionale
waterkeringen conform bestek vier keer gemaaid. Een klein deel van de regionale waterkering wordt
minder vaak gemaaid om te proberen om meer biodiversiteit te krijgen. Dit zijn pilots om te komen tot
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bloemrijkere dijken. De schade door de droogte was beperkt. Op één locatie wordt het binnentalud nog
hersteld. Onkruidbestrijding vormt ook voor de regionale keringen een aandachtspunt, maar geen risico.
Groot onderhoud om het kadeprofiel in stand te houden maakt deel uit van het GOP (zie paragraaf
‘Verbeteren’). Bij het onderhoud wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van bloemrijke dijken.
Bediening kunstwerken
In het onderhoudsplan wordt opgenomen dat de kunstwerken eens in de 4 jaar een proefsluiting krijgen.
Na een periodieke (proef)sluiting wordt dit geëvalueerd en worden eventuele verbeterpunten in het
bedieningsprotocol of calamiteitenbestrijdingsplan doorgevoerd. In 2020 hebben we geen hoogwater
op de boezem gehad en door corona zijn werkzaamheden ingeperkt. Om deze reden hebben er geen
proefsluitingen plaats gevonden.
Vergunningverlening en handhaving
In 2020 zijn voor de primaire en regionale waterkeringen 220 vergunningen verleend. Het platform keur
en legger maakt het mogelijk om continu verbeteringen door te voeren.
Legger en beheerregister
Na het vaststellen van het projectplan voor het versterken van de voormalige C-kering wordt de legger
op dit punt aangepast. Waterschap-breed wordt een visie en implementatieplan voor datamanagement
opgesteld. Dus ook voor de gegevens van de regionale waterkeringen.
Crisisbeheersing
In het zomer van 2020 is de crisisorganisatie
opgeschaald geweest voor een lekkage van een
waterleiding bij een regionale waterkering. In
verband met de droogte heeft de dijkbewaking in het
begin van de zomer van 2020 een zogenaamde nulinspectie uitgevoerd. Daarna was er voldoende
neerslag om geen vervolginspecties meer te hoeven
uitvoeren.
Op één locatie is tijdens de droogte het buitentalud
beregend om de kwaliteit van de kleilaag goed te
houden.
Afbeelding 6: Peter ‘Hansje Brinker’ Smorenburg
doet onderzoek naar lekkende waterleiding

Muskusrattenbeheer
Muskusratten worden in Nederland bestreden, omdat zij graven in waterkeringen en kades en daarmee
aanzienlijke schade alsmede risico voor de waterveiligheid veroorzaken. Na drie jaar op rij een daling
in vangsten is bij HDSR in 2020 sprake van een stijging. In 2020 zijn er in het werkgebied van HDSR
2.675 muskusratten gevangen tegen 2.012 in 2019. De meeste muskusratten zijn gevangen in het
westelijk en noordwestelijk deel van het beheergebied. Het aantal gevangen muskusratten komt in 2020
uit op ongeveer 1 per 5 km watergang. Hiermee blijft het veiligheidsniveau voor HDSR hoog.
Bevers
De populatie bevers groeit door. In een groot deel van het beheergebied van HDSR zijn bevers
gesignaleerd, bijvoorbeeld in het Kromme Rijngebied, Leidsche Rijngebied en bij de Nieuwkoopse
Plassen. Bij de inspecties van de regionale keringen zijn geen beverschades waargenomen. HDSR
werkt volgens een beverprotocol.
Effectindicator
Voor de bestuursrapportages is voor het thema ‘voldoende water’ met als doel ‘waterinfrastructuur op
orde brengen’ de volgende effectindicator opgesteld:
- Effect 4b: Voldoen aan de provinciale normen voor regionale waterkeringen.
Zoals onder de kopjes ‘toetsen’ en ‘versterken’ te lezen is, is dit nog niet het geval. Voor deze
effectindicator geldt dat we ‘een oogje in het zeil’ moeten houden. De waterveiligheidsrisico’s van de
regionale waterkeringen, die nog niet op orde zijn, zijn zeer beperkt.
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4. Staat van de organisatie van waterkeringenbeheer
Dit deel van de rapportage geeft antwoord op de vraag: ‘Zijn we bij de uitvoering van de zorgplicht
waterkeringen ‘in control’?’. Zowel voor de primaire als de regionale keringen. De staat van de
organisatie is gebaseerd op de inrichting en uitvoering van de werkprocessen uit het landelijk
vastgestelde kader zorgplicht. In bijlage 2 zijn de operationele activiteiten uit dit kader benoemd met
bijbehorende basiseisen. De uitvoering moet minimaal aan de basiseisen voldoen.
In 2018 heeft de ILT een audit inspectie zorgplicht primaire waterkeringen uitgevoerd. De conclusie van
de ILT was dat HDSR nog niet volledig ‘in control’ is. Om deze reden is in 2018 een verbeterplan voor
de zorgplicht vastgesteld. Er is geconstateerd dat de meeste activiteiten goed worden uitgevoerd.
Verder zijn er twee tekortkomingen geconstateerd en verschillende aandachtspunten. Bij een
tekortkoming is verbetering noodzakelijk, bij een aandachtspunt is dit gewenst. In 2020 heeft de ILT een
her-inspectie uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat HDSR de twee tekortkomingen en verschillende
aandachtspunten heeft opgelost. Aan andere aandachtspunten is in 2020 verder gewerkt conform het
verbeterplan.
Om de inrichting en uitvoering van de zorgplicht te verbeteren is ook besloten dat waterschappen elkaar
onderling gaan toetsen (peer-reviews). In 2021 neemt HDSR deel aan peer-reviews. Daarnaast gaat
HDSR interne toetsingen uitvoeren (reality-checks).
Een algemeen aandachtspunt is het ontbreken van een evaluatie van veel werkzaamheden voor beheer
en onderhoud. Ook op tactisch en strategisch niveau. In 2020 is verder gewerkt aan het verbeteren van
de zogenaamde Plan-Do-Check-Act-cyclus, waarbij op basis van ervaringen bijstellingen in beleid en
aanpak worden doorgevoerd. Dit maakt onderdeel uit van de implementatie van assetmanagement bij
waterkeringen.
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Bijlage 1: overzichtskaart aandachtspunten primaire waterkeringen 2021
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Bijlage 2: basiseisen voor uitvoering zorgplicht waterkeringen
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