
De leden van de Uniecommissie
waterkeringen

datum ons kenmerk contactpersoon
26 oktober 2020 109366 EL Judith van den bos-Scholtes

bijlage(n) uw kenmerk e-mail
CWK 20-60 t/m 62 en 64 t/m 77 - jbos@uvw.nl

betreft doorkiesnummer
vergadering van de CWK
op 6 november 2020

070 351 97 18

AGENDA voor de vergadering van de Uniecommissie waterkeringen te houden op:

vrijdag 6 november 2020 van 10:30 tot 12:30 uur via Zoom
Zoomgegevens in uw mailbox via jbos@uvw.nl, 

bij problemen kunt u bellen met onze receptie: 070-351 97 51

1. Opening / mededelingen.

2. Verslag vergadering van de CWK gehouden op 25 september 2020
(bijlagen CWK 20-60a t/m d. Ter vaststelling). 

BESPREEKPUNTEN

3. Opvolging evaluatie subsidieregeling HWBP
(bijlagen CWK 20-61a t/m d. Ter bespreking). 

Gevraagd besluit:
De WWK wordt gevraagd:
1. Kennis te nemen van de voortgang van de aanbevelingen en verbeterpunten voortkomend uit de 

evaluatie subsidieregeling HWBP en aandachtspunten mee te geven.
2. Voor verbeterpunt LCC/Beheer en onderhoudskosten: “brede verkenningen” nader te duiden door 

daarin toepassing van adaptiviteit, integraliteit en innovatie op te nemen.
3. Voor verbeterpunt Grondverwerving: in te stemmen met een brede analyse naar alternatieven 

voor eigendom en onderbouwing met feiten.
4. Voor verbeterpunt Risico’s met kleine kans/groot gevolg: aanvullingen op oplossingsrichtingen 

en/of uitgangspunten mee te geven.
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4. Uniereactie ontwerpprogramma HWBP 2022-2027 / 2033
(bijlagen CWK 20-62a t/m c. Ter bespreking).

Gevraagd besluit:
Instemmen met de Uniereactie op het ontwerpprogramma.
Adviseren portefeuillehouder Waterveiligheid met het oog op de besluitvorming in het 
Programmabestuur over de vaststelling van het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2022-2027 / 
2033 en het vervolgproces.

5. Inzet nieuw Kabinet
(bijlage CWK 20-63. Ter bespreking). Wordt nagezonden

6. Visie waterveiligheid
(bijlagen CWK 20-64a en b. Ter bespreking).

Gevraagd besluit:
De CWK wordt gevraagd richting te geven aan de visie door in te stemmen met de structuur voor de 
visie en de visuele vorm. Daarnaast wordt voorgesteld een extra CWK te plannen in december/januari 
om de visie inhoudelijk door te spreken.

7. Strategische samenwerking water- en netbeheerders
(bijlagen CWK 20-65a en b. Ter bespreking).

Gevraagd besluit:
1. Kennis nemen van de Aanpak Strategische samenwerking water- en netbeheerders.
2. Meedenken en inbreng meegeven en besluiten:

• Hoe kunnen de waterschappen bijdragen aan de strategische samenwerking (inzet, 
financiën)?

• Willen de waterschappen gezamenlijk 100K Euro per jaar ter beschikking stellen voor deze 
samenwerking?

• Welke onderwerpen hebben prioriteit?
• Zijn er aanvullingen/aanscherpingen?

HAMERSTUKKEN

8. Update Draaiboek LBO-1
(bijlagen CWK 20-66a en b. Ter besluitvorming).

Gevraagd besluit:
De CWK wordt gevraagde de portefeuillehouder positief te adviseren om het Draaiboek 3.0 vast te 
laten stellen in de Stuurgroep Water.

9. Mededelingen
(bijlagen CWK 20-67 t/m 71).
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HOOGWATERBESCHERMINGSPROGRAMMA

10. POV Piping 
(bijlagen CWK 20-72a t/m e. Ter vaststelling). 

Gevraagd besluit:
1. Instemmen met de afronding van POV Piping.
2. Vaststellen van de synthesedocumenten: Piping Portaal, Handreiking grondonderzoek voor piping 
en Handreiking meetnetten en grondwatermonitoring voor piping.
3. Instemmen met de resultaten zoals beschreven in de consequentie analyse POV Piping en de 
voorgestelde werkwijze implementeren.

11. Mededelingen HWBP
(bijlagen CWK 20-73 t/m 77).

12. Rondvraag. 

13. Sluiting.

Deze CWK is er geen middagprogramma voor Waterveiligheid.
We kunnen u wel van harte het webinar over Waterschapspeil en WAVES aanbevelen op 6 november 
van 13.00 -14.30 uur. Dit webinar is primair gericht op waterschapsbestuurders. 
Aanmelden kan via: https://www.halito.events/waterschapspeil/nl/home


