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Samenvatting
Ten behoeve van waterbouw en waterveiligheid wordt in Nederland jaarlijks 2 à 5 Miljard Euro
besteed aan het beheer, onderhoud en aanleg van kritische infrastructuur. De afwegingen om de
balans tussen kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid te bewaren worden echter steeds complexer. Er is
een groeiende behoefte aan ondersteuning door kwantitatieve beslismodellen die invulling geven aan
beslissingen bij onzekerheid. Risk based asset management biedt een uitstekende en uniforme basis
doordat onderbouwde kosteneffectieve beslissingen kunnen worden genomen.
ROBAMCI geeft invulling aan risk based asset management voor kritische infrastructuur. Op dit moment
is kennis en ervaring van en data over verschillende assets in de ketens of netwerken vaak zowel
versnipperd tussen als binnen verschillende organisaties. In het ROBAMCI programma wordt een
compleet beeld gecreëerd van relevante data, kennis en praktijkervaring. Daarnaast wordt een aanpak
voor integraal risk based asset management ontwikkeld en in de praktijk toegepast. De betrokken
actoren in dit programma bestaan uit kennisinstellingen, bedrijven en overheden, de zogenaamde
“gouden driehoek”.
Specifiek op het gebied van beheer en onderhoud van waterkeringen is de centrale vraag wat de beste
integrale aanpak is voor wat betreft kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. Aansluiting op de zorgplicht,
de interne processen van het waterschap en het realiseren van de hierbij behorende databehoefte en
organisatie zijn de belangrijkste uitdagingen. Om hier antwoord op te geven worden vanuit ROBAMCI
casestudies bij waterschappen uitgevoerd. Het doel hierbij is om kennis, methoden en tools te bieden
waarmee een significante efficiencywinst in de kosten van aanleg, beheer en onderhoud gerealiseerd
kan worden.
Een casestudie biedt het waterschap inzicht in de effecten van handelingsperspectieven en inzicht in
hoe het inwinnen van data het handelingsperspectief beïnvloedt.

Aanleiding
Naar schatting wordt in Nederland door Waterschappen, RWS en andere overheden jaarlijks ongeveer
10 á 15 Miljard Euro ingezet in publieke infrastructuur zoals wegen, waterwegen, rioleringen,
waterzuivering en waterveiligheid, waarvan naar schatting 2 à 5 Miljard Euro in de waterbouw en
waterveiligheid. In met name de industrie heeft asset management een sterkere ontwikkeling
doorgemaakt dan in het publieke domein. Voor sommige sectoren van publieke assets, zoals wegen en
waterzuiveringen, is de ontwikkeling verder dan andere types infrastructuur zoals voor
waterkeringssystemen.
Asset management wordt al gevoerd zolang er infrastructuur wordt gebouwd. Management van het
asset portfolio is altijd al van groot belang geweest voor het realiseren van doelstellingen van
organisaties. Voor zowel private als publieke organisaties is de kern van asset management het vinden
en bewaren van de balans tussen de kwaliteit (service levels van functies en assets), de kwetsbaarheid
(de restrisico’s bij functieverlies) en de kosten van aanleg, beheer en onderhoud.
Momenteel ontwikkelt asset management zich tot een vakgebied waarmee beslissingen over aanleg,
beheer en onderhoud van infrastructuur worden onderbouwd met een systematische, systeemgeoriënteerde en op een lange termijn gerichte aanpak. Er zijn een aantal trends zichtbaar:
•
•
•

•
•

Het minimaliseren van kosten bij gegeven normen, eisen of standaarden verschuift naar een
zorgvuldige afweging op maat tussen kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid;
De aandacht verschuift van een focus op de kwaliteit van individuele assets zoals een sluis of een
dijkvak, naar een focus op de kwaliteit van een netwerk of asset portfolio;
Er is ook een verschuiving zichtbaar van aandacht voor nieuwbouw naar aandacht voor de gehele
levenscyclus, met speciale aandacht voor instandhouding en levensduurverlenging van bestaande
assets;
Ook organisatorisch worden kosten voor aanleg en onderhoud meer en meer verbonden via
geïntegreerde contractvormen;
Men beschikt over steeds meer (meet)gegevens, en de mogelijkheden om met IT veel informatie
en ontwikkelingsscenario’s te genereren. De langetermijnplanning wordt daarmee gebaseerd op
basis van voorspelling van de veroudering met metingen en modellen.

De afwegingen om de balans tussen kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid te bewaren worden in deze
context steeds complexer. Er is een groeiende behoefte aan ondersteuning door kwantitatieve
beslismodellen die invulling geven aan beslissingen bij onzekerheid. Risk Based Asset Management
biedt een uitstekende en uniforme basis voor beslissingen over maatregelen in en onderhoud van de
asset portfolio.

Waar liggen de kansen
Beheerders kunnen veel besparen met het implementeren van risk based asset management, omdat
daarmee onderbouwd kosteneffectieve beslissingen kunnen worden genomen. Onder andere door:
•
•
•
•
•

Scherpere beeldvorming van de actuele toestand voorkomt dure ad-hoc maatregelen;
Scherpere inschatting van de verouderingsprocessen in combinatie met monitoring leidt tot
verbeterde planning van aanleg en onderhoud, en waar mogelijk dus tot uitstel van investeringen;
Scherpere inschatting van kansen en risico’s van innovatieve maatregelen, waardoor de faalkosten
in de levensduur verminderen;
Optimalisatie van normen / service levels leidt ofwel tot verminderde investering, ofwel tot
vermeden gevolgen van functieverlies;
Optimalisatie van life-cycle-costs, planning en prioritering van maatregelen verlaagt de Total Cost
of Ownership (TCO);

•

Opstellen van adaptatiestrategieën voor het beheer van infrastructuur vanuit een lange termijn
perspectief op de onzekere toekomst.

Er zijn ook belemmerende factoren om risk based asset management toe te passen. Kennis en ervaring
van en data over verschillende assets in de ketens of netwerken zijn vaak zowel versnipperd tussen als
binnen verschillende organisaties.
ROBAMCI geeft invulling aan het verbeteren van risk based asset management voor kritische
infrastructuur zoals natte kunstwerken, waterkeringen, kustlijnzorg en ondergrondse infra.

ROBAMCI
De focus van het programma is:
•
•
•
•
•

Het verbinden van de korte termijn activiteiten voor beheer van watersysteem en waterkeringen
met lange termijn perspectieven (adaptatiestrategieën)
Het verbinden van relevante data, kennis en praktijk ervaring;
Het verbinden van techniek, risico analyse en beslismodellen;
Het comprimeren van de veelheid aan informatie;
Het presenteren ervan ten behoeve van risk based asset management.

De betrokken actoren in dit programma bestaan uit kennisinstellingen (Deltares, TNO), bedrijven en
overheden, de zogenaamde “gouden driehoek”. Samenwerking tussen de actoren binnen dit project is
aantrekkelijk omdat zij tezamen een compleet beeld hebben in relevante data, kennis en
praktijkervaring. Daarnaast kan gezamenlijk een aanpak voor integraal risk based asset management
ontwikkeld worden en in de praktijk worden toegepast.
Het programma wordt in 4 jaar uitgevoerd en bestaat uit 3 fasen die ieder jaar cyclisch doorlopen
worden.

Probleemstelling en doel m.b.t. waterkeringen
Door het Bestuursakkoord Water en de recente wijziging van de Waterwet ligt er voor
keringbeheerders meer en meer nadruk op de zorgplicht. Beheerders zijn op zoek naar toets-,
versterkings-, en onderhoudsstrategieën die aansluiten bij de roep om doelmatig waterkeringbeheer.
Het samenspel tussen de verschillende stadia in de levenscyclus, toetsing, onderhoud en versterking
van waterkeringen is een uitdaging, waarbij asset management inzicht, efficiëntie en transparantie
kan bieden in het samenspel tussen de verschillende stadia van de levenscyclus van een waterkering.
Ervaringen in andere sectoren geven aan dat significante winst mogelijk is door het afstemmen van
onderhoudsstrategieën, monitoringssystemen en versterkingen, zowel in kostenbesparing als in
verbeterde prestaties.
Tot op heden wordt het integraal benaderen van verschillende levenscycli en verschillende oplossingen
bij waterkeringen lastig gevonden, niet in de laatste plaats omdat er weinig tot geen tools en
methoden voor handen zijn die de voordelen hiervan goed inzichtelijk kunnen maken.
Doel van ROBAMCI is om het in stand houden van functies in het publieke domein te faciliteren met
best practices, kennis, methoden en tools. Dit wordt geïllustreerd met een business case voor
toepassing in de GWW sector.

Casestudies Waterkeringen
Het beheer van waterkeringen bestaat uit een periodieke serie handelingen: toetsen – prioriteren –
programmeren – ontwerpen – versterken – inspecteren – onderhouden. In de levenscyclus komen deze
telkens terug.
In Nederland wordt momenteel een belangrijke stap gezet naar integrale benadering van aanleg,
beheer en onderhoud van waterkeringssystemen. De normering per dijkringdeel (Deltaprogramma), en
doelmatig ontwerpen op basis van Life Cycle Costing (LCC, in het HWBP) dragen bij aan dit proces. De
vraagstelling aan de sector wijzigt daarmee ook. Steeds meer aspecten worden tegelijk naast elkaar
afgewogen. Zijn de daarvoor benodigde instrumenten aanwezig? Hoe moeten ze worden aangewend?
Via welke weg bereiken we het beste / goedkoopste waterkeringbeheer op de lange termijn? Wat
biedt dit nieuwe afwegingskader voor nieuwe kansen?
De kennisontwikkeling over het gedrag van waterkeringen, die al decennialang van belang is, blijft van
belang. Belangrijk wordt nu ook kennis van veroudering, monitoring, interventieniveaus, prioritering
en planning van maatregelpakketten, onzekerheden, adaptatiepaden etc.
Vanuit ROBAMCI zullen er met betrekking tot de Waterkeringen een aantal casestudies uitgevoerd
worden die complementair zijn. Tussen de casestudies zullen ervaringen en bevindingen uitgewisseld
worden.
De eerste casestudie wordt uitgevoerd bij Waterschap Noorderzijlvest. Doel is om voor de
Ommelanderzeedijk de baten van LiveDijk XL in de uiteindelijke versterking te kwantificeren. Dit
wordt gedaan door het gehele proces van data naar handelingsperspectief te doorlopen, zowel met
LiveDijk en monitoringsgegevens als zonder. Het resultaat is een aantal documenten waarin lessen en
best practices uit deze casestudie worden vastgelegd en een onderbouwing van de baten van LiveDijk
XL en verdere monitoring wordt gegeven. Daarnaast zullen ook tools opgeleverd worden zoals software
voor dataverzameling en datapresentatie.
Voor de tweede casestudie wordt momenteel gericht op een dijkring waarvan de inschatting is dat de
verkenning rondom 2022 opgepakt zal worden en de uitvoering rond 2026. De nieuwe norm wordt
1:10.0000. In het verlengde van de derde toetsronde is een deel van de kering goedgekeurd maar zijn
er wel opmerkingen gemaakt over de toestand van de bekleding.
De centrale vraag is wat de beste integrale aanpak is voor deze waterkering zodat de juiste dingen
gedaan worden en de dingen juist gedaan worden. Meer specifiek betreffen het de volgende vragen:
•
•
•
•

Hoe moet met de rest (goedgekeurde deel) van de dijkring worden omgegaan;
Welke data is beschikbaar en welke data ontbreekt om alle processen goed te kunnen uitvoeren?
Hoeveel tijd kost het om deze data op orde te krijgen en wat is daarbij de slimste aanpak;
Hierbij niet alleen kijken vanuit Toetsing of Onderhoud, maar ook vanuit Vergunningverlening en
Handhaving, Calamiteitenzorg, Legger en Beheerregister, etc..;
Welke informatie en data is nodig voor de rapportages in het kader van de Zorgplicht aan ILT?
Welke verbeteringen in processen, informatievoorziening, etc.. dienen er doorgevoerd te worden;

Na het definitief kiezen van deze dijkring als casestudie, zal, voortbouwend op de gegevens uit het
Deltaprogramma en VNK, van dit gebied aanvullende asset data verzameld worden. Op basis hiervan
zal een referentiebeeld geschetst worden zoals in de volgende figuur schematisch is weergegeven.

Onderstaand figuur kan als volgt worden toegelicht:
Vanuit de data (een deel van de data is al vanuit Deltaprogramma en VNK beschikbaar), zullen
indicatoren voor de prestatie afgeleid worden, bijvoorbeeld kerende hoogte, stabiliteitsfactor of
gerealiseerde kwelweglengte. Vanuit deze indicatoren kan een faalkans worden bepaald, wat met
behulp van gevolgschattingen uitgedrukt kan worden in een risico. Daarnaast kunnen uit de prestatie
ook de baten worden berekend, bijvoorbeeld de vermeden schade, of baten gerealiseerd in andere
functies.
Ook zullen de investeringen bij bestaand beleid worden bepaald en zullen handelingsperspectieven en
een beslismodel voor robuuste bedrijfsvoering geïdentificeerd en uitgewerkt worden.
Aan de hand van mogelijke maatregelen kunnen investeringen afgewogen worden. Iedere
investeringsstrategie heeft in de tijd een effect op de indicator en vervolgens op de faalkans, risico en
baten. Deze investeringen kunnen verschoven worden in de tijd en in grootte, en op die manier kan
men, naast het doorrekenen van strategieën ook een optimaal investeringspatroon afleiden.
Wanneer een optimaal investeringspatroon vastgesteld is, kan worden gekeken welk effect het
aanpassen van bepaalde data heeft op de resulterende optimale investering. Zo kan gekeken worden
welke data het investeringspatroon het sterkst beïnvloeden, en met name ook waar het inwinnen van
extra data zinvol is.

Meerwaarde voor de waterschappen
•

•

•

De risico’s en kosten van verschillende handelingsperspectieven worden overzichtelijk in beeld
gebracht. Concreet betekent dit dat het waterschap de informatie heeft om te kiezen of de
bekleding moet worden aangepakt met voorfinanciering of dat er moet worden gewacht op HWBP,
of dat er tussentijds tijdelijke maatregelen moeten worden genomen;
Er komt inzicht in het verband tussen het inwinnen van data, en welke informatie dat geeft voor
een robuuste keuze uit de handelingsperspectieven. Bijvoorbeeld dat het inwinnen van data
betekent dat er meer zekerheid is over de actuele toestand van de dijk, waardoor er toch beter
gekozen kan worden voor uitstel van versterking (of juist direct ingrijpen);
De gehele casestudie geeft met deze beide aspecten ook ervaring hoe de zorgplicht praktisch kan
worden ingevuld en is een handvat voor kennisuitwisseling met andere waterschappen en het
consortium.

