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POV CENTRAAL HOLLAND 

Oplegnotitie bij SOK t.b.v. interne bestuurlijke behandeling najaar 2014. 

 

Inleiding 

 

Op 8 oktober jl. heeft de Stuurgroep POV Centraal Holland de volgende besluiten 

genomen t.a.v. de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) en het Plan van Aanpak (PvA): 

 Het PvA is (onder voorbehoud van enkele wijzigingen) goedgekeurd voor het 

indienen van de subsidie aanvraag. 

 De subsidie aanvraag mag worden ingediend. 

 De SOK is vrijgegeven voor behandeling in de AB’en van de waterschappen en de 

lijn van RWS-MN. 

 

Naar verwachting zal de SOK worden ondertekend op de stuurgroepsbijeenkomst van 18  

december a.s., onder voorbehoud van de goedkeuring door de AB’en. De voorzitter van 

de stuurgroep heeft de (ambtelijk) opdrachtgever (George Rouhof) gevraagd om de regie 

te nemen op de interne besluitvorming over de SOK. Bovendien dient de informatie naar 

de AB’en uniform te zijn. Het projectteam heeft die informatie op een rij gezet in deze 

notitie. 

 

Te nemen besluit door de initiatiefnemers 

 

De vraag aan de initiatiefnemers is om de SOK te laten vaststellen op het juiste niveau 

(AB of DB, of de RWS lijn). Het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers om dit 

besluit tijdig op het juiste niveau te laten nemen. 

 

De vraag is niet om het PvA goed te keuren. Het PvA is in principe een intern 

projectdocument, waarover OG of Stuurgroep beslist. Bovendien is het een 

groeidocument. Onderdelen zullen gedurende de POV naar behoefte nader worden 

ingevuld. De kaders van het project (waarmee bestuurlijk moet worden ingestemd) 

maken uiteraard onderdeel uit van het PvA. De complete versie is op verzoek ook 

beschikbaar. 

 

De Stuurgroep krijgt met het vaststellen van de SOK het mandaat om over het project te 

beslissen, binnen de kaders van het project, zoals scope en financiën. Deze worden in de  

subsidiebeschikking van het HWBP en de SOK vastgelegd. Met het goedkeuren van de 

SOK stemmen de besturen ook in met deze kaders. Op deze projectkaders wordt 

verderop ingegaan. 
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Waarover wordt later besloten door de initiatiefnemers 

 

Met het vaststellen van de SOK is de interne bestuurlijke besluitvorming in het kader van 

de POV Centraal Holland nog niet afgerond. Binnen de projectkaders beslist de 

Stuurgroep, maar in de toekomst zullen de individuele samenwerkingspartners nog de 

nodige besluiten moeten nemen die samenhangen met de POV. Bijvoorbeeld: 

 toekomstige status van de huidige C-keringen  

 veiligheidsopgave en aanvraag herbeschikking fase II 

 VKA en financiering plan/realisatiefase. 

 

In de planning is te zien wanneer deze besluitvorming wordt verwacht.  

 

Projectkaders  

 

De subsidieregeling HWBP vormt het belangrijkste kader voor m.n. de financiering van de 

POV Centraal Holland. Daarin is onder anderen de 10% Projectgebonden Aandeel en de 

verplichting tot sobere en doelmatige uitvoering wettelijk vastgelegd.  

 

De subsidieregeling wordt verderop nader toegelicht. Naast de subsidieregeling HWBP 

zijn specifiek voor de POV van belang: 

 

Waar vastgelegd 
 

 
Kader 

SOK Subsidie-
aanvraag 

 

elders 

Scope en fasering Artikel 10 a t/m d x HWBP programma, 
deltaplan 

 
Financiering 

 Totaalbedrag 
 Verdeelsleutel 
 Meekoppelkansen 

 

 
- 

Artikel 10 f 
Artikel 10 h 

 
x 
- 
- 

 
- 
- 
- 

Risico 
 Exogene risico’s 

uitsluiten 
 Risicoverdeling 

 
- 
 

Artikel 10 g 

 
x 
 
- 

 
- 
 
- 
 

Governance Artikel 9 - - 
 

 

Deze kaders worden verderop (en uiteraard in het PvA) nader toegelicht. 

 

Toelichting subsidieregeling HWBP 

 

Om uitvoering te geven aan de op 1 januari 2014 in werking getreden Wet van 15 mei 

2013 tot wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging 

hoogwaterbescherming) heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de Regeling 
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subsidies hoogwaterbescherming 2014 vastgesteld. In de subsidieregeling zijn de 

voorwaarden voor subsidiëring van de hoogwaterbeschermingsmaatregelen nader 

uitgewerkt. Om de doelmatigheid van het HWBP te vergroten, regelt de genoemde 

wijziging van de Waterwet dat de subsidie voor versterkingsmaatregelen met ingang van 

1 januari 2014 wordt beperkt tot 90% van de geraamde subsidiabele kosten (inclusief 

risicoreservering) van een sober en doelmatig ontwerp van de maatregel. Bij wijze van 

doelmatigheidsprikkel draagt een waterschap zelf rechtstreeks 10% bij aan de kosten 

van de maatregel. Dit is de zogenoemde projectgebonden bijdrage. Omdat de 

subsidieverstrekking plaatsvindt op basis van de geraamde subsidiabele kosten, komen 

de uitvoeringsrisico’s van het project in principe ten laste van de beheerder. Dit vormt 

voor de beheerder een belangrijke prikkel om deze risico’s adequaat te beheersen.  

 

Samenwerkingspartners 

 

De beheerders van de Centraal Holland C-keringen zijn de initiatiefnemers van de POV 

Centraal Holland, zij ondertekenen de SOK. Dit zijn de hoogheemraadschappen Amstel 

Gooi Vecht (AGV), Rijnland (HHR) en Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Rijkswaterstaat 

Midden-Nederland. HDSR is penvoerder. 

 

In de voorbereidingsfase van de POV en gedurende 2014 heeft bovendien het 

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard geparticipeerd vanwege het 

beheer van de noordelijke Lekdijken. HHSK beheert de noordelijke Lekdijken 

benedenstrooms vanaf Schoonhoven. Inmiddels is duidelijk geworden (deltaprogramma) 

dat de i.v.m. Centraal Holland te verbeteren Lekdijken geheel in het beheergebied van 

HDSR liggen. Daarom zal HHSK niet verder deelnemen aan de POV. 

 

Proces totstandkoming SOK en PvA  

 

Met het instemmen door de individuele beheerders met de Voorkeursstrategie Centraal 

Holland (Deltaprogramma) en met de programmering als POV in het HWBP hebben de 

betrokken beheerders zich de facto verbonden aan de samenwerking in de POV Centraal 

Holland. De onderlinge afspraken voor deze samenwerking worden vastgelegd in de 

Samenwerkingsovereenkomst. Deze is juridisch getoetst door medewerkers van HHSK, 

RWS, AGV en HDSR.  

 

De deelnemende beheerders dienen bestuurlijk (DB of AB) in te stemmen met de SOK. 

Dit is van belang, onder anderen om heldere afspraken te maken met en tussen de 

initiatiefnemers over projectreferenties scope, tijd, geld en risico’s en de governance van 

het project. De Stuurgroep heeft besloten om de SOK te ondertekenen na instemming 

met de SOK in de besturen van de deelnemende beheerders. De Stuurgroep heeft wel 

aangegeven dat het interne bestuurlijke proces per beheerder niet vertragend mag 

werken op de voortgang van de POV. Daarom wordt parallel aan dit bestuurlijke proces 

doorgewerkt aan de subsidieaanvraag bij het HWBP.  
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Het Plan van Aanpak is tot stand gekomen na een zorgvuldige en uitgebreide 

voorbereiding door projectteam. Dit proces is ambtelijk begeleid door het 

Directeurenoverleg Centraal Holland. De belangrijkste uitgangspunten voor o.a. scope en 

governance zijn door de Stuurgroep Centraal Holland vastgesteld. Bij de totstandkoming 

is intensief samengewerkt met de Programmadirectie HWBP. Een belangrijke mijlpaal 

daarbij was de review die eerder dit jaar is uitgevoerd (zie hieronder). De aanbevelingen 

uit de review zijn verwerkt in het PvA. Belangrijke elementen als de planning en de  

kostenraming zijn tussentijds collegiaal getoetst.  

 

De subsidieaanvraag bestaat uit een formele brief voorzien van het PvA inclusief de 

bijlagen. De SOK maakt geen deel uit van de subsidieaanvraag. De programmadirectie 

HWBP ziet dit als een intern stuk. De programmadirectie HWBP toetst op de volgende 

aspecten:  

 Scope correct?  

 Zijn opgevoerde kosten subsidiabel?  

 Is de aanpak sober en doelmatig?  

 Heeft PvA voldoende kwaliteit (toets of review aanbevelingen goed zijn 

opgepakt)?   

 

Review door Programmadirectie HWBP 

Versie 1 van het PvA is op 6 maart jl. ter review aan de Programmadirectie HWBP 

aangeboden. Op 15 april is de uitslag van de review aan de (ambtelijk) Opdrachtgever 

aangeboden. De belangrijkste opmerkingen waren: 

 

 Aanscherping scope t.a.v. de volgende aspecten: 

o afhankelijkheid van deltabeslissingen, externe ontwikkelingen, 

o fasering project duidelijker maken, 

o omgang met ruimtelijke aspecten (meekoppelkansen). 

 Projectbeheersing is cruciaal voor een dergelijk complex project. Dient nader te 

worden uitgewerkt. Project heeft daarvoor voldoende kennis en capaciteit nodig. 

o Planning en raming nader uitwerken in lijn met scope. 

o Risicodossier nader uitwerken in relatie met planning en raming. 

 Bestuurlijk proces (governance) moet duidelijker worden uitgewerkt. 

 Omgevingsmanagement: 

o start met analyse en besluit over te doorlopen planprocedures,  

o De “hoe” vraag van het omgevingsplan verder uitwerken. 

 

De initiatiefnemers hebben deze aanbevelingen met kracht opgepakt, onder anderen 

door het aanstellen van een ervaren Manager Projectbeheersing. Gezien het belang en de 

complexiteit (bestuurlijk en technisch) is een heldere governance, integrale aanpak en 

goede projectbeheersing essentieel. Hierover zijn afspraken gemaakt met het 

directeurenoverleg en de stuurgroep. Alle aanbevelingen zijn door het projectteam 

opgevolgd, waarmee het plan van aanpak sterk is verbeterd.  
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Opmerking: naast het werk aan het PvA is de uitvoering van de POV al gestart. Om de 

planning te kunnen halen is reeds begonnen met enkele projectactiviteiten, o.a. ten 

behoeve van het nader vaststellen van de veiligheidsopgave, en ten behoeve van het 

omgevingsproces. Voor de financiële dekking van deze activiteiten is een voorschot 

toegekend door de Programmadirectie HWBP. 
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TOELICHTING PROJECTKADERS 

 

Let op: de teksten in PvA en SOK zijn leidend.  

 

De POV valt in 2 fasen uiteen omdat de veiligheidsopgave van de Lekdijken nog moet 

worden bepaald. Voordat het VKA kan worden vastgesteld moet bekend zijn waar en 

waarom (en wanneer) de dijk moet worden verbeterd. Dan pas kan de kostenraming 

voor het VKA worden opgesteld, en zal door middel van een herbeschikking voor de 

vervolgfase(n) aanvullend subsidie worden aangevraagd bij het HWBP. 

 

Scope, fasering en projectresultaat (Hoofdstukken 2.3 en 2.4) 

 

 Areaal 

o De huidige dijkringscheidende C-keringen tussen dijkringen 14, 15 en 44, 

uitgezonderd die langs de open (getijde) Hollandse IJssel. 

o Noordelijke Lekdijken (A-keringen) tussen Schoonhoven en Amerongen. 

 

 Fase I (“pre-verkenning”, 2014- 2017). 

o Verbeteropgave noordelijke Lekdijken. 

o Voorstel toekomstige functie, status en verbeteropgave (bij overdracht van 

primaire naar regionale status) huidige C-keringen. 

o No-regret activiteiten1 gehele POV. 

 

 Fase II (“verkenning”,  begin 2016 – 2017). 

o VKA (één of meerdere) verbeteren Lekdijken, met maatregelen ruimtelijke 

inpassing en  meekoppelkansen. 

o Vastgestelde toekomstige functie en verbeteropgave huidige C-keringen  

o Project(en) aangemeld voor plan- en realisatiefase in HWBP. 

 

Opmerking: fase II overlapt in de tijd met fase I (parallel werken). Hiermee kan een 

mogelijke tijdwinst worden behaald van 9 maanden.  

 

Planning (Hoofdstukken 3.1, 7.5  en Bijlage 8.5 ) 

 

De globale planning van de activiteiten en de belangrijkste resultaten worden in de figuur 

hieronder weergegeven. In Hoofdstuk 3.3 en verder worden de onderliggende (tussen- of 

eind)producten toegelicht per werkpakket.  

 

                                          
1 De ‘no-regret’ activiteiten zijn activiteiten die in fase I kunnen starten om een 

versnelling aan te brengen in fase II, en die sowieso nodig zijn (ongeacht de 

aanscherping  van de scope voor fase II).  
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De integrale aanpak (A- en C-keringen) is uitwerkt in een hoofdlijnenplanning en 

detailplanning. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de verschillende sporen, 

namelijk besluitvorming, veiligheidsopgave (onderverdeeld in A- en C-keringen), 

omgevingsmanagement en de planprocedures.  

 

3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e

2014
Kwartaal Kwartaal Kwartaal Kwartaal

2015 2016 2017

Beschikking   
verkenning 

Legenda:

BV

Technisch onderzoek A‐keringen

= Besluit scope (beschikking)

= Veiligheidsanalyse

= Uitwerking ontwerp en MER

Fase 2
Verkenning

Mogeli jke en kansrijke 
oplossingsrichtingen

= Omgevingsmanagement

Technisch onderzoek C‐keringen

Veil igheids‐
opgave A‐ en C‐

keringen

Omgevingsmanagement & conditonering & meekoppelkansen 
& visie ruimteli jkekwaliteit

Besluitvorming beheerders, provincies en ri jk

Herbeschikking   
verkenning 

BV

Fase 1
Verkenning

Notitie RD 
A‐keringen

Omgevingsmanagement & conditonering & 
meekoppelkansen & planprocedures

Zienswijze + BV Opstellen MER A‐keringen

VKA A‐keringen BV

 
 

De planning is probabilistisch geanalyseerd, waarbij projectrisico’s zijn gekoppeld aan de 

mijlpalen in de planning. Hierdoor is een gedetailleerder beeld ontstaan van de 

haalbaarheid van de belangrijkste mijlpalen. De post onvoorzien is mede op deze analyse 

gebaseerd (Hoofdstuk 3.2.2.). 

 

Kosten in perspectief (zie Hoofdstuk 1.4.4) 

 

De huidige (globale) ramingen van verbetering C-keringen variëren van 750 tot 1.100 

miljoen euro (gemiddeld 925 miljoen euro). Verbetering van de Lekdijken is globaal 

geraamd op 150 tot 450 miljoen euro (gemiddeld 300 miljoen euro). De besparing 

bedraagt dus volgens de huidige inzichten orde (ruim) 600 miljoen euro.  
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Waarschuwing: deze bedragen zijn zeer globaal. Als onderdeel van de POV worden SSK 

ramingen opgesteld, waardoor de kosten beter worden afgebakend. 

Kostenraming en Financiering (Hoofdstukken 3.2, 7.6 en Bijlage 8.6)  

De beschikking voor de POV Centraal Holland is verdeeld in twee fasen. De eerste 

aanvraag tot subsidie richt zich op fase I inclusief de no-regretactiviteiten van fase II. De 

geraamde kosten van fase I bedragen € 7.756.000,--, inclusief BTW en risicoreservering 

(onvoorzien). In onderstaande tabel is een onderscheid gemaakt in uitbestedingen, 

apparaatskosten (capaciteit) en de risicoreservering. Een specificatie van alle kosten 

voorzien van gehanteerde uitgangspunten is opgenomen in de kostenraming en in een 

samenvattende uitgangspuntennotitie. Per kostenpost is overwogen om dit zelf te doen 

of uit te besteden aan de markt.  

 

Een keuze is om het projectteam vooral met eigen personeel te bemensen. Belangrijkste 

reden is dat de waterschappen willen investeren in de kennis en kunde van de 

organisatie en deze ook willen vasthouden. Bijvoorbeeld t.a.v. IPM werkwijze (is nog 

nieuw) en t.a.v. de nieuwe veiligheidssystematiek (moeten de beheerders zelf begrijpen). 

Reguliere beheerderstaken zijn niet opgenomen in de raming.  

 

 

Apparaats-
kosten

Project
Uit-

bestedingen 

No-regret 
uit-

bestedingen 

Uit-
bestedingen 

totaal

Apparaats-
kosten 

fase I + no 
regret

POV Centraal Holland 1.526                      547                         2.072                    4.017                1.057                  6.090                    609                          7.756                                    

21% 8% 29% 56% 15% 100% 10% 110%

Alle bedragen zijn x € 1.000 en inclusief btw

Project-
onvoorzien

Totaal 
(incl. 

onvoorzien 
onvoorzien)

Uitbestedingen
Totaal 
(excl. 

Onvoorzien 
onvoorzien)

Onvoorzien 
onvoorzien

 
 

Bij de herbeschikking zal nog een aanvullend subsidiebedrag nodig zijn voor het 

uitwerken van het Voorkeursalternatief. Naar verwachting zullen dit vooral 

uitbestedingskosten betreffen, de apparaatskosten zijn al grotendeels gedekt in de fase I 

raming. In de plan- en vooral de realisatiefase zullen de uitbestedingskosten de raming 

domineren. 

 

De verdeling van de kosten (en het financiële risico) over de deelnemende beheerders is 

ponds-pondsgewijs (besluit Stuurgroep, 12 juni 2014). RWS MN draagt 100% bij van 

1/4-deel van de totaalraming2, de initiatiefnemende waterschappen dragen gezamenlijk 

10% van 3/4-deel bij, en de programmadirectie HWBP draagt 90% subsidie bij. Zie 

hieronder een weergave van de financiële dekking voor de POV Centraal Holland.  

 

                                          
2 de bijdrage van HHSK wordt verminderd van de totaalkosten alvorens de verdeelsleutel wordt toegepast. 
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Totale dekking
Verdeling totale 

bijdragen
Deel Totaal

PGA (10%) 
waterschappen

Bijdrage RWS (100%) 1/4

Opgetreden financiële risico's (niet 
gedekt door risicoreservering) worden 

verdeeld over de initiatiefnemers 
conform overeengekomen verdeelsleutel 

Totale dekking

* totaal w ordt gecorrigeerd met bijdrage van HHSK.

Dekking (vooraf)
POV Centraal Holland

4/4
Bijdrage HWBP (90%) 3/4

 
 

In het overzicht is uitgegaan van deelname van HHSK in 2014 (zie onderstaande tabel). 

De bedragen in onderstaande tabel zijn onder voorbehoud van nog te maken afspraken 

met HHSK over de afronding van de deelname.  

 

Berekening bijdrage POV Centraal Holland (in miljoenen euro's)

Kosten

Initiatiefnemer

Fase 1 

+ no‐regret‐

maatregelen

Bijdrage 

RWS MN 

Bijdrage 

HWBP 

(90%)

Bijdrage 

waterschappen 

(10%)

Uitsplitsing 

bijdrage per 

waterschap 

(10%)

RWS MN                  1.929 

HDSR 193                          

Rijnland 193                          

AGV 193                          

Schieland en Krimpenewaard (*) 39                            

Totaal 7.756                                     1.929                   5.209                            579                            618 

(*) HHSK trekt zich per 1‐1‐2015 terug en levert een maximale bijdragen van 1 jaar (€ 39.000)

Financiering (dekking)

7.756                                               579                   5.209 

 
 

Opmerkingen: 

 HDSR is penvoerder, vraagt de subsidie aan namens de beheerders en voert de 

administratie. 

 Tegenover de uitgaven per waterschap (PGA) staan ook inkomsten, namelijk de 

vergoeding voor de personele inzet ten behoeve van de te leveren  POV 

producten. 

 Financiering: het RWS-aandeel wordt direct uit de Rijksbegroting gefinancierd.  

 Om de kosten in 2014 te dekken is vooruitlopend op de beschikking tot subsidie 

een voorschot ontvangen van de programmadirectie HWBP van € 1.000.000,--. 
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Opmerking over het geraamde bedrag: in het HWBP 2014-2019 programma heeft de 

programmadirectie een bedrag opgenomen van 4 miljoen € t.b.v. de begroting van het 

HWBP als geheel. Dit bedrag is arbitrair. Het is niet gebaseerd op een onderbouwde en 

getoetste raming van de werkzaamheden, en heeft daarmee geen verdere status. De 

subsidie wordt verleend op basis van bovengenoemde raming, mits deze wordt 

goedgekeurd (toetsing) door de programmadirectie. Voor de onderbouwing van de 

raming wordt verwezen naar het Plan van Aanpak en de bijlagen daarbij. 

 

Risico’s en risicomanagement (Hoofdstukken 2.2, 3.9, 7.7 en bijlage 8.7) 

 

In principe is het risico van een (n)HWBP project voor de initiatiefnemer. Dit is een 
belangrijk verschil met het HWBP-2. Er zijn slechts enkele uitzonderingen (zie de 
subsidieregeling).  
 
De grootste bedreigingen voor het realiseren van de projectdoelstellingen én de beheers-
maatregelen zijn in beeld gebracht. Vervolgens zijn de risico’s gescoord op kans van 
optreden en gevolgen in tijd, geld en kwaliteit. Hieruit zijn de top risico’s afgeleid, zie 
bijlage 8.7 (Risicodossier). 
 

Risicomanagement is een doorlopende activiteit, en het risicoprofiel van de POV zal 

steeds worden geactualiseerd. Het onderstaande is dan ook een momentopname. 

 

Belangrijk is het onderscheid tussen exogene (niet te beheersen door het project) en 

endogene risico’s. In principe is een overschrijding van de raming en/of planning door 

een optredend endogeen risico voor rekening van de initiatiefnemers.  

 

Exogene risico’s 

De exogene risico’s komen voort uit de drie onderstaande belangrijkste bestuurlijke 
randvoorwaarden: 

1. Beschikbaarheid en bruikbaarheid toets- en ontwerpinstrumentarium volgens 
overstromingskansbenadering. 

2. Besluitvorming over status en norm voor huidige C-keringen in 
Waterverordeningen en Waterbesluit  (2017). 

3. Beleidsmatige en wettelijke verankering nieuwe veiligheidsnormen primaire 
waterkeringen en wettelijke verankering in de Waterwet (2017). 

Het niet voldoen aan één van bovenstaande randvoorwaarden wordt vanuit het project 

bezien als exogeen risico. De exogene risico’s kunnen een enorme impact hebben op de 

haalbaarheid van de projectdoelstellingen binnen de gestelde randvoorwaarden. De 

Stuurgroep heeft besloten om in de subsidieaanvraag expliciet op te nemen dat de 

exogene risico’s niet voor rekening van de initiatiefnemers zijn. Gezien de beperkte 

invloed op bovenstaande bestuurlijke randvoorwaarden worden de exogene risico’s 

(financieel) belegd bij de programmadirectie HWBP. In de aanvraag tot subsidie isdit 

expliciet opgenomen.  
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Endogene risico’s 
Endogene risico’s (hoofdstuk 3.9). Als belangrijkste risico voor fase I wordt gezien: 

o de veiligheidsopgave en scope voor fase II van de verkenning wordt niet 
goedgekeurd. Oorzaken kunnen verschillend zijn; twijfel aan de 
betrouwbaarheid van het instrumentarium, de uitkomst valt (financieel) 
tegen. 

Beide toprisico’s zullen primair tot vertraging leiden (en daardoor extra 

apparaatskosten), en mogelijk tot extra kosten voor uitbestedingen (aanvullend 

onderzoek).  

 

Voorzover het endogene risico’s betreft die niet onder de hardheidsclausule vallen van de 

subsidieregeling HWBP wordt het financiële risico door de beheerders gedragen. Het 

financiële risico voor fase I wordt ponds-pondsgewijs verdeeld over de beheerders. 

 

 

Governance (Hoofdstuk 5) 

 

De besturing van de POV Centraal Holland is (onder voorbehoud van enkele wijzigingen) 

vastgesteld in de Stuurgroep van 12 juni jongstleden, en is samengevat in onderstaand 

schema. De op 12 juni voorgestelde wijzigingen zijn in het schema verwerkt. 

 

Governance POV Centraal Holland

Stuurgroep (SG)
HDSR (vz), HHRL, RWS‐MN, AGV

Projectsturing , besluitvorming Draagvlak, advies

Directeurenoverleg (DO)
HDSR, HHRL, RWS MN, AGV, 
PU, agendaleden HHNK, WSRL 
en HHSK

Projectteam 
Kernteam (KT), 

subteams

Opdrachtgever (OG)
HDSR

Bestuurlijk Overleg (BO)
PU (vz), DG‐RW, PNH, PZH, 
gemeenten, waterschappen, RWS 
MN, LTO en terreinbeheerders
agendalid HWBP

Ambtelijke 
Begeleidingsgroep (ABG)
KT (vz), DG‐RW, PNH, PZH, gemeenten, 
Staf DC, waterschappen, RWS‐MN, 
LTO en terreinbeheerders, HWBP

AB/DB waterschappen,

RWS lijn

Bestuurlijk

Ambtelijk

Bestuurlijk klankbord

Ambtelijk klankbord
 

Sturings- en verantwoordingslijnen POV Centraal Holland 

 


