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1 Inleiding 

1.1 Richtlijn Overstromingsrisico’s  

De Europese Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) dateert van november 2007 en heeft als doel de negatieve 

gevolgen van overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het culturele erfgoed en de 

economische bedrijvigheid te beperken. In 2009 zijn vereisten vanuit de richtlijn in de Nederlandse wet- en 

regelgeving opgenomen. Concreet verplicht de ROR de EU lidstaten tot het maken van een voorlopige 

risicobeoordeling, overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten en overstromingsrisicobeheerplannen 

(ORBP-en) . Met het publiceren van ORBP-en voor de Nederlandse delen van vier stroomgebieddistricten is in 

2016 de eerste implementatieronde afgerond. Nederland kiest voor een sobere, doelmatige aanpak en gaat uit 

van bestaande kennis en bestaand beleid. In de overstromingsrisicobeheerplannen (ORBP-en) zijn daarom alle 

doelen en maatregelen opgenomen die eerder in nationale of regionale context zijn vastgesteld en waarvoor 

bestuurlijk en publiek draagvlak bestaat. Een onderdeel van de ORBP-en is een ROR-maatregelentabel. De 

maatregelentabel vormt de basis voor de monitoring van de maatregelen uit het bestaande beleid en de 

rapportage daarvan richting de EU.  

1.2 Doel ROR-maatregelenportaal 

Om op effectieve en efficiënte wijze periodiek te kunnen rapporteren over de uitvoering van de ROR-maatregelen 

zal worden voorzien in een centrale voorziening / webapplicatie voor het administreren van de (voortgang van) 

ROR-maatregelen: het ROR-maatregelenportaal. Onder administreren wordt in dit verband verstaan: het 

vastleggen van de maatregelentabel, het periodiek actualiseren door bronhouders van de voortgang van de 

uitvoering van de ROR-maatregelen, en het genereren van uitvoerbestanden over de voortgang van de ROR-

maatregelen ten behoeve van nationale en EU-rapportages.  

 

In het Plan van Aanpak Informatieportaal ROR maatregelen (december 2016) zijn de uitgangspunten voor het 

ontwerp van het ROR-portaal vastgelegd. Het voert te ver deze hier allemaal te herhalen. Kortheidshalve wordt 

verwezen naar het Plan van Aanpak waarin eisen zijn opgenomen ten aanzien van: 

• de hele activiteit van het verzamelen, invoeren, beheren en rapporteren van informatie met betrekking 

tot de voortgang van maatregelen voor de Richtlijn Overstromingsrisico’s; 

• de wijze waarop de informatie voor de applicatie gegenereerd moet worden zodat ze geschikt is voor 

invoer en verwerking in het ROR-portaal, en later ook de verwerking naar de rapportage voor Europa; 

• eisen voor het ontwerp van het ROR-portaal (navigatie, functionaliteit); 

• eisen voor het ontwerp van de database (versiebeheer, databeheer, datastructuur); 

• de exportfunctie ten behoeve van de rapportage (een rapportagetool valt buiten de scope van een ROR-

maatregelenportaal). 

Een algemeen uitgangspunt voor dit Functioneel ontwerp is dat de beschreven specificaties dusdanig zijn dat een 

willekeurige partij het ROR-maatregelenportaal kan bouwen overeenkomstig hetgeen de opdrachtgever verwacht.  

  



 

Rapport: FO ROR-maatregelenportaal 
Versie: 20171220_DEF2 
Publicatiedatum: 20 december 2017  pagina 6 van 81 

 

1.3 Besluiten Werkgroep ROR-maatregelenportaal 

20170522-1 Voor het ROR-maatregelenportaal wordt de domeinnaam www.ror-portaal.nl door IHW geclaimd. 

   

20170522-2 Een openbaar beschikbaar overzicht van ROR-maatregelen wordt als een optie voor de toekomst 

beschouwd. In het kader van het functioneel ontwerp wordt het nu niet verder uitgewerkt. 

20170522-3 De kwalitatieve voortgangsindicator wordt gewijzigd van ‘(maatregel uitgevoerd) ja/nee’ in vier 

voortgangsstatussen: 'niet gestart’, ‘in planvoorbereiding’, ‘in uitvoering’, ‘gereed’, overeenkomstig 

de EU-rapportagevereisten.  

N.B. In het laatste stadium van deze rapportage is duidelijk geworden dat in de herziene rapportage 

specificaties van de EU sprake is van vijf in plaats van vier voortgangsstatussen. De voortgangsstatus , 

‘in uitvoering’ wordt vervangen door twee voortgangsstatussen , ‘in uitvoering - aanleg’ en , ‘in uitvoering 

- beheer’. Dat is alsnog verwerkt in deze rapportage. 

20170626-1 Keuze van meerdere gebruikers/ verantwoordelijke partijen gelijktijdig (multi-select) in het scherm 

Overzicht maatregelen is niet nodig.  

20170626-2 Functionaliteit om maatregelen van anderen in te kunnen zien alleen opnemen indien het 

eenvoudig en tegen geringe kosten te realiseren is, anders als toekomstige optie parkeren. 

 

1.4 Openstaande kwesties 

• Berust het beeldrecht van de foto op de achtergrond van de schermen in het ROR-maatregelenportaal 
bij RWS? Alternatief is een andere, door RWS aan te geven foto die als achtergrond gebruikt kan 
worden.  

• Wie worden de gebruikers van het ROR-maatregelenportaal, met name voor de ROR-maatregelen 
waarvoor gemeenten en veiligheidsregio’s verantwoordelijk zijn? Dit is bepalend voor het aantal 
gebruikers van het ROR-portaal en de complexiteit en efficiency van het beheer- en rapportageproces.  

• Elke planperiode wordt een nieuw ROR-maatregelenpakket vastgesteld. Nagegaan moet worden of 
aparte functionaliteit vereist is om het gehele ROR-maatregelenpakket voor een planperiode te kopiëren 
naar een volgende planperiode ten behoeve van verdere bewerking of rechtstreeks in de database kan 
gebeuren. 

• Er is op dit moment geen relatie tussen een ROR-maatregel en een KRW-maatregel opgenomen. 
Tevens zijn er geen relaties tussen ROR-maatregelen en andere milieurichtlijnen opgenomen. 

• Evenmin is er een relatie tussen een ROR-maatregel en een APSFR (Area of Potential Significant Flood 
Risk), zoals gevraagd in de herziene rapportage specificaties van de EU.  

http://www.ror-portaal.nl/
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• In de teksten en vensters wordt mogelijk nog de term ‘Maatregel’ gebruikt in plaats van de juiste term 
‘ROR-maatregel’ 

• In de teksten en vensters wordt mogelijk nog de term ‘Beheerder’ gebruikt in plaats van de juiste term 
‘VerantwoordelijkePartij’ of ‘gebruiker’. 

• Voorlopig is er geen functionaliteit gespecificeerd om de kosten van een ROR-maatregel in het portaal in 
te voeren of te wijzigen. 

• Voorlopig is er geen functionaliteit gespecificeerd om de aan de EU gerapporteerde status van ROR 
maatregelen op het niveau van stroomgebieden in het portaal in te voeren of te wijzigen. 





2 Globale beschrijving functionaliteit 

2.1 Betrokken partijen 

In de tabel met ROR-maatregelen wordt aangegeven welke partij verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de 

betreffende maatregel. Diezelfde partijen zijn ook degenen die verantwoording dienen af te leggen over de mate 

waarin de ROR-maatregelen zijn uitgevoerd. Aangezien rapportage over de uitvoering van de ROR-maatregelen 

via het ROR-maatregelenportaal plaatsvindt, zijn dit in beginsel ook de gebruikers van het ROR-

maatregelenportaal.  Partijen kunnen de verantwoordelijkheid voor de voortgangsrapportage delegeren / 

mandateren aan derden, die daarmee ook gebruikersrechten in het ROR-maatregelenportaal krijgen.  

2.1.1 Gebruikers - verantwoordelijke partijen 

Voor het actualiseren van voortgangsinformatie in het ROR-maatregelportaal worden de volgende gebruikers 

ofwel verantwoordelijke partijen onderscheiden: 

• Waterschappen (21)  

• Provincies (12) 

• Gemeenten / VNG N.t.b.: beheer gemeentelijke maatregelen door VNG of mandateren aan 

waterschappen (vergelijk KRW). Beheer voortgang gemeentelijke maatregelen via afzonderlijke (388) 

gemeenten is niet efficiënt.  

• Veiligheidsregio’s (25) N.t.b.: beheer voortgang maatregelen van VR’s centraal regelen door SMWO 

• Ministerie V&J 

• Rijk / Ministerie I&W. In opdracht van het Ministerie I&W zal RWS de rapportage over voortgang van 

ROR-maatregelen uitvoeren.  

2.1.2 Beheerder 

Daarnaast is er een partij die het beheer van het ROR-portaal uitvoert; de beheerder. Mogelijk wordt deze rol 

belegd bij het Informatiehuis Water (IHW).  

 

2.2 Rollen en functies 

2.2.1 Rollen 

Voor het gebruik en beheer van het ROR-portaal worden de volgende rollen onderkend: 

• Publiek, iedereen heeft toegang tot het Beginvenster van het ROR-portaal. Hiervoor is geen loginnaam 

nodig. 

• Gebruiker; functionaris van een ‘Verantwoordelijke partij’ 

• Beheerder; de beheerder van het ROR-portaal 

2.2.2 Functies 

Met het ROR-portaal moeten een aantal activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Hiervoor zijn de volgende 

functies in dit document uitgewerkt: 

• Autorisatie en logging 

• Overzichtstabel met ROR-maatregelen 

• Toevoegen van een ROR-maatregel 

• Raadplegen / inzien van een ROR-maatregel 

• Beheren van een ROR-maatregel, en de voortgang bijwerken 

• Wijzigen van een ROR-maatregel 

• Verwijderen van een ROR-maatregel 

• Exporteren van ROR-maatregelen voor rapportage 
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• Exporteren van informatie over ROR-maatregelen naar EU-rapportageformat.  

2.2.3 Functies-relatiediagram 

In het onderstaande diagram worden de functies in hun onderlinge relatie getoond. Functies voor de gebruiker 

van het ROR-portaal staan in bovenste deel van het diagram, functies voor de beheerder van het ROR-portaal 

onderin. 

 

 

2.3 Procesbeschrijving voortgangsrapportage ROR-maatregelen 

Per ROR-planperiode wordt door het Ministerie I&W het ROR-maatregelenpakket vastgesteld; dit wordt 

opgenomen in de ORPB-en. Alle ROR-maatregelen worden met bijhorende meta-informatie (zoals de 

verantwoordelijke partij) door IHW in het ROR-maatregelenportaal vastgelegd. Periodiek actualiseren alle voor 

maatregelen verantwoordelijke partijen in het ROR-portaal de stand van zaken van de uitvoering van de 

maatregelen aan de hand van vastgestelde voortgangsindicatoren. Gebruikers van het ROR-maatregelportaal 

worden daartoe geautoriseerd om de voortgang van maatregelen waarvoor men verantwoordelijk is, te kunnen 

bewerken. Via invoerschermen kan een gebruiker bepaalde relevante informatie bijwerken en opslaan.  

Gebruikers van het ROR-portaal kunnen tevens de informatie over maatregelen waarvoor men zelf niet 

verantwoordelijk is inzien, maar men kan het niet bewerken. Ook is het mogelijk om de informatie over ROR-

maatregelen (zowel maatregelen waarvoor men verantwoordelijk is, alsook maatregelen van anderen) te 

downloaden ten behoeve van eigen rapportages of overzichten.  

In ieder geval dient aan het eind van een planperiode in het ORBP voor de volgende planperiode (i.c. december 

2021) verantwoording te worden afgelegd over de uitvoering van de maatregelen in de voorafgaande 

planperiode. In de ontwerp ORBP-en van december 2020 dient eveneens een voorlopige stand van zaken over 

de uitvoering van de ROR-maatregelen gegeven te worden. Om ervaring op te doen met deze twee formele 

rapportagemomenten, en om de werking van het portaal te testen wordt in de tweede helft van 2018, na 

oplevering van het ROR-maatregelenportaal, een proefrapportage uitgevoerd. Er moet nog nader bepaald te 

worden of dit een landelijke rapportage over enkele maatregelen wordt, of een rapportage over alle maatregelen 

van één of enkele gebruikers.  

Beginvenster / 

inlogvenster 

Overzicht  

ROR-maatregelen 

Inzien alle gebieden 

ROR-maatregel 

Actualiseren voortgang 

eigen gebied 

ROR-maatregel 

 Toevoegen 

ROR-maatregel 

Verwijderen  

ROR-maatregel 

 

Wijzigen 

ROR-maatregel 

Exporteren naar EU 

 (CSV-formaat) 

 

Exporteren 

(CSV-formaat) 
Gebruiker 

Beheerder 
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Bij aanvang van een rapportageronde worden alle verantwoordelijke partijen door IHW verzocht de voortgang 

voor een bepaalde datum bij te werken. Globaal ziet de planning voor de voortgangsrapportage ten behoeve van 

het ontwerp en definitieve ORBP er als volgt uit: 

Begin januari 2020 Verzoek IHW aan gebruikers om voortgangsinformatie ROR-maatregelen te 

actualiseren, stand van zaken 31 december 2019. 

Half februari 2020 Reminder IHW aan gebruikers inclusief overzicht stand van zaken van 

actualisering voortgangsinformatie (smiley-tabellen) 

Begin maart 2020 Deadline actualiseren voortgangsinformatie. 

Eind maart 2020 Export maatregelen en voortgangsinformatie door IHW aan schrijversteam. 

April-september 2020 Verwerken voortgangsinformatie door schrijversteam ten behoeve van ontwerp-

ORBP-en 

Begin januari 2021 Verzoek IHW aan gebruikers om voortgangsinformatie ROR-maatregelen te 

actualiseren, stand van zaken 31 december 2020. 

Half februari 2021 Reminder IHW aan gebruikers inclusief overzicht stand van zaken van 

actualisering voortgangsinformatie (smiley-tabellen) 

Begin maart 2021 Deadline actualiseren voortgangsinformatie. 

Eind maart 2021 Export maatregelen en voortgangsinformatie door IHW aan schrijversteam. 

April-september 2021 Verwerken voortgangsinformatie door schrijversteam ten behoeve van definitieve 

ORBP-en 

 

De planning van het proces van actualisering van ROR-maatregelen informatie wordt door IHW in een zogeheten 

Spoorboekje ROR-maatregelen nader beschreven. Om gebruikers te ondersteunen bij het werken in het ROR-

portaal wordt door IHW een invulinstructie / gebruikershandleiding beschikbaar gesteld. IHW bewaakt ook de 

voortgang van dit proces en rapporteert hierover aan de projectleider ROR.  

Na verstrijken van de termijn voor het actualiseren van de ROR-maatregelen informatie gaat het ROR-portaal 

tijdelijk ‘op slot’ voor gebruikers; men kan dan geen informatie meer bewerken in het ROR-portaal (wel inzien). 

Door IHW wordt een versie van de database opgeslagen, en een download daarvan wordt aan een 

schrijversteam beschikbaar gesteld om per stroomgebied een voortgangsrapportage te maken. Behoudens deze 

export mogelijkheid heeft het ROR-maatregelenportaal geen analyse-, bewerking- of rapportagefuncties. Het 

schrijversteam aggregeert de voortgangsinformatie over de maatregelen naar stroomgebiedniveau. Deze 

informatie vormt input voor enerzijds de ORBP-en, anderzijds de elektronische rapportage over de ROR / ORBP-

en aan de EU.  
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2.4 Logisch datamodel 

Het logisch datamodel van het ROR-portaal is in de volgende figuur weergegeven: 

 

Figuur 1 Logisch Model ROR-portaal 

De entiteiten in het diagram worden hieronder kort toegelicht: 

- OverstromingsRisicoBeheerplan (ORBP) 

Een ORBP is een beheerplan voor een Stroomgebied per PlanPeriode. Nederland kent vier 

stroomgebieden: Rijn, Maas. Eems en Schelde. 

Een PlanPeriode heeft een “naam” en een “status”. Op dit moment zijn er twee planperiodes bekend:  

   ORBP 2016-2021 

   ORBP 2022–2027 

De “status” kan “open” of “gesloten” zijn. Voor een “gesloten” PlanPeriode kan geen Voortgang meer 

worden bijgewerkt. PlanPerioden hebben een volgorde. Er kunnen meerdere PlanPerioden een “open” 

“status” hebben 

- Verantwoordelijke partij 

zie paragraaf 2.1 

- ROR_maatregel / EU_maatregeltype 

Er zijn ongeveer veertig ROR_Maatregeltypen gedefinieerd. Deze zijn opgenomen in de bijlage. De 

ROR-maatregeltypes zijn gekoppeld aan de Maatregelcodes van de EU.  

- ROR-maatregel_ORBP_VP / ROR-maatregel_ORBP_VP: 

Één ROR_Maatregel  hoort bij één of meer OverstromingsRisicoBeheerplannen en is toegekend aan 

een of meer VerantwoordelijkePartijen gedurende de PlanPeriode. Hierover moet de 
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VerantwoordelijkePartij de voortgang bijhouden. In principe liggen de ROR-maatregelen gedurende een 

PlanPeriode vast. Desondanks kunnen er redenen zijn om tussentijds ROR-maatregelen toe te voegen 

(planherziening). Het toevoegen van een nieuwe ROR-maatregel kan alleen plaatsvinden na bestuurlijke 

goedkeuring door de bevoegde autoriteit voor de implementatie van de ROR, in dit geval het Ministerie 

van I&W. 

- ROR_maatregel_kosten 

Per ROR-maatregel kunnen (optioneel) de kosten worden aangegeven. 

- ROR_maatregel_voortgang_kwalitatief/kwantitatief: 

De voortgang van een ROR-maatregel wordt of kwantitatief of kwalitatief bijgehouden. De voortgang zal 

in een PlanPeriode meerdere malen gerapporteerd gaan worden. De ROR-maatregel zal derhalve 

meerdere ROR_maatregel_voortgangen gaan krijgen. Voortgang die bij een definitieve -

ROR_maatregelen_rapportage hoort mag niet meer gewijzigd worden. Een ROR_maatregel_voortgang 

heeft een status. De status heeft een van de volgende waarden:  

• NS Not started 

• POG Planning on-going 

• OGC On-going construction 

• OGM On-going maintenance 

• COM Completed 

De Status is een waarde uit de domeintabel. Een nieuwe Voortgang heeft een initiële status van ‘NS’ 

- ROR_maatregel_EU-status 

Per planperiode kan het schrijversteam de EUstatus van de ROR_maatregel rapporteren aan de hand 

van de ROR_maatregel_voortgangen.  

- Domeintabellen 

Zie bijlage 1. 

 

2.5 Generieke specificaties 

Voor het ROR-portaal gelden minimaal de volgenden eisen waaraan elke functie en/of venster moet voldoen: 

• Voor de achtergrondfoto op het beginscherm en alle overige 

schermen wordt de foto op de voorkant van de Samenvatting 

ORBP-enen en SGBP’n 2016-2021 gebruikt. 

• Informatie in tabellen zijn alfabetisch (oplopend/aflopend) 

gesorteerd. 

• Voor inhoudelijke ondersteuning van gebruikers wordt 

informatie op pagina niveau gegeven (een   icoontje 

rechtsboven in de pagina). Bij aanklikken van dit   icoontje wordt een file met helptekst geopend. 

Hierin wordt uitleg gegeven over wat de gebruiker ziet op de pagina en wat men kan doen op de pagina. 

• Voor inhoudelijke ondersteuning van gebruikers wordt informatie op het niveau van invoer-velden 

gegeven (een    icoontje. bij het betreffende invoerveld). Bij mouse-over bij het   icoontje wordt in 

een pop-up uitleg gegeven over over de inhoud van het betreffende veld. 

• Naast bovenstaande algemene specificaties voor het ROR-portaal moet het ROR-portaal voldoen een 

de generieke specificaties uit de document ‘RAP_Generieke-specs-

IHWapplicaties_v10_20160225_IHW’.  Dit geldt onder andere voor de autorisatie en de logging van 

gebruikers-acties, die om die reden in dit document niet beschreven zijn. 
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3 Functies 
Het ROR-portaal omvat op hoofdlijnen de volgende functionaliteit 

• Maken, verwijderen en wijzigen (beheer) van ROR-maatregelen voor de betrokken verantwoordelijke 

partijen door de beheerder. De betrokken verantwoordelijke partijen zijn: waterschappen, provincies, 

gemeenten, RWS,  en veiligheidsregio’s. 

• Het periodiek bijhouden van de voortgang door de betrokken verantwoordelijke partijen – gebruikers - 

van hun ROR-maatregelen. 

• Het downloaden van de voltooide periodieke voortgang in de vorm van een CSV-file t.b.v. EU rapportage 

door de beheerder. 

• Bewaren van de geactualiseerde gegevens over voortgang van ROR-maatregelen. 

Deze functionaliteit is uitgewerkt in een aantal functies die in dit hoofdstuk zijn beschreven. 
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3.1 Algemeen 

3.1.1 Beginscherm – inlogscherm 

Samenvatting 

Doel Tonen in een overzicht van ROR-maatregelen die verbonden zijn aan de getoonde 

filters. 

Rol Publiek, Gebruiker, Beheerder 

Relatie met venster van naar 

 Inloggen Overzicht ROR-maatregelen 

Frequentie gebruik Hooguit 10 keer per dag 

Gebruik data Gegevenselement Lezen Toevoegen Wijzigen Verwijderen 

 Versienummer X    

 Informatietekst X    

 Nieuwsbericht X    

 Helptekst X    

 

Toelichting 

Het  ROR-maatregelenportaal is te benaderen via de URL www.ror-portaal.nl. 

In het beginscherm  wordt de volgende informatie getoond: 

- Versie-nummer van het ROR-maatregelenportaal 

- Informatietekst: wat is het ROR-maatregelenportaal? 

- Laatste nieuws 

 
Vensters 

- Inlogscherm: 

 

 

http://www.ror-portaal.nl/
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- Contact: 

 

 

- Help: 
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- Inloggen: 

 

 
Knoppen 

• Inloggen 

o Invulveld Gebruikersnaam en wachtwoord 

• Contact: verbindt door met een scherm met informatie over contactmogelijkheden servicedesk van de 

functioneel beheerder van het ROR-portaal 

• Help: verbindt door met een scherm met informatie over versienummer en releasedatum van het ROR-

portaal. Eventueel informatie over Help-functies in het ROR-portaal. 
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3.2 Raadplegen en actualiseren ROR-maatregelen 

3.2.1 Overzicht ROR-maatregelen 

Samenvatting 

Doel Tonen in een overzicht van ROR-maatregelen die verbonden zijn aan de getoonde 

filters. 

Rol gebruik Gebruiker, Beheerder 

Relatie met 

venster 

van Naar 

 Inloggen Inzien ROR-maatregel 

Actualiseren voortgang ROR-maatregel 

Toevoegen ROR-maatregel 

Wijzigen ROR-maatregel 

Verwijderen ROR-maatregel 

Frequentie 

gebruik 

Hooguit 5 keer per dag 

Gebruik data Gegevenselement Lezen Toevoegen Wijzigen Verwijderen 

 ORBP-planperiodes X    

 VerantwoordelijkePartij X    

 ROR_maatregel X    

 ROR_maatregel_instructie     

 ROR_maatregel_ORBP X    

 ROR_maatregel_ORBP_VP X    

 ROR_maatregel_kosten     

 ROR_maatregel_voortgang X    

 ROR_maatregel_EUstatus     

 EU_maatregeltype X    

 domeintabellen X    

 

Na inloggen wordt in het scherm een overzicht getoond van de ROR-maatregelen die zijn verbonden aan de 

getoonde filters. 
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Venster (voorstel) 

 

 

 

Filters 

• Planperiode (bijvoorbeeld 2016-2021) 

o Gevuld op basis van: periodes waar een ROR-maatregel aan gekoppeld kan zijn (in welk 

ORBP maatregel is opgenomen). Domeintabel: ORBP-planperiodes.  

o Keuze 1  

▪ Mogelijke uitbreiding: kiezen van meerdere opties (meer dan 1, maar niet alle) 

o Default keuze: kan via configuratie (door IHW) worden bepaald (voorstel huidige planperiode) 

• Verantwoordelijke Partij (bijvoorbeeld Waterschap Brabantse Delta of Veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond) 

o Gevuld op basis van: de verantwoordelijke partij waar de gebruiker aan verbonden is 

o Keuze 1 verantwoordelijke partij 

▪ Mogelijke uitbreiding: kiezen van meerdere opties (meer dan 1, of alle). Voor de eerste 

versie van het ROR-portaal wordt deze mogelijkheid niet noodzakelijk geacht (besluit 

werkgroep 26 juni 2017) 

▪ Check: gevolgen voor edit-functie bij keuze meer verantwoordelijke partijen, 

waaronder de eigen beheerder 

o Default keuze: verantwoordelijke partij waar de gebruiker aan verbonden is 

 

Data 

Tabel met de ROR-maatregelen die zijn verbonden aan de getoonde filters.  Default zijn dit de ROR-maatregelen 

voor een planperiode voor de verantwoordelijke partij (bijvoorbeeld een veiligheidsregio) waar de ROR-portaal-

gebruiker aan verbonden is. Maar door als ingelogde veiligheidsregio één of meer waterschappen te selecteren, 

worden de ROR-maatregelen van deze waterschappen getoond.  
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De gegevens in de tabel kunnen per kolom worden gesorteerd (oplopend of aflopend). In de kolom Naam is een 

zoekfunctie opgenomen (invulveld). 

 

Toelichting kolommen: 

• Opties 

o View: verbindt met het read-only detailscherm van de ROR-maatregel (scherm ROR-maatregel 

inzien) 

o Edit: verbindt met het beheerbaar detailscherm van de ROR-maatregel (scherm Actualiseren 

voortgang ROR-matregel) 

▪ Deze optie is alleen beschikbaar voor de ROR-maatregelen waartoe de gebruiker 

toegang heeft (via de verbonden verantwoordelijke partij). Voorbeeld: een gebruiker 

die toegang heeft tot één waterschap, kan geen ROR-maatregel bewerken die van 

toepassing is op een veiligheidsregio. Een ROR-maatregel die van toepassing is op 

alle waterschappen binnen een stroomgebied, kan door één waterschap alleen 

bewerkt worden voor dat deel dat betrekking heeft op het eigen beheergebied.  

• Categorie 

o Default volgorde: Bescherming, Preventie, Crisisbeheersing 

o Optioneel: ROR-maatregelen per categorie kunnen geselecteerd worden door keuze van één 

van de drie categorieën via dropdown-menu 

• Naam 

o Default weergave: alfabetisch oplopend binnen een categorie 

o Sorteermogelijkheid (oplopen, aflopend. Voorbeeld: bij selectie oplopend worden alle ROR-

maatregelen beginnend met A, onafhankelijk van categorie, bovenaan getoond) 

o Selectiemogelijkheid via zoekveld: Voorbeeld: bij intypen ‘beheer’ worden alle ROR-

maatregelen met ‘beheer’ in de naam getoond. Zoekterm niet hoofdlettergevoelig.  

• Stroomgebied 

o Toont het stroomgebied / de stroomgebieden waar de ROR-maatregel van toepassing is 

o Default: per categorie en alfabetische sortering maatregel gesorteerd naar stroomgebied 

(alfabetisch, oplopend dus E, M, R, S); eerst ROR-maatregelen van toepassing op één 

stroomgebied, daarna ROR-maatregelen van toepassing op meerdere/alle stroomgebieden 

(dus: E, M, R, S, E/M/R/S) 

• VG (voortgang bijgewerkt)  

o Na het bijwerken van de voortgang (in scherm Actualiseren voortgang ROR-maatregel) dient 

deze informatie opgeslagen te worden (knop Opslaan in scherm Actualiseren voortgang ROR-

maatregel). In het Overzicht maatregelen wordt dit getoond met VG = deels. Daarnaast kan de 

waterbeheerder aanvinken dat de voortgang tot en met de peildatum voor rapportage voor de 

ROR-maatregel geheel c.q. definitief is bijgewerkt (en Opslaan). In dat geval wordt in het 

overzicht maatregelen in kolom VG getoond ‘ja’. Die keuze wordt in het overzicht getoond, 

zodat de waterbeheerder een goed beeld heeft van de status van het bijwerken. Initieel / bij 

aanvang van een nieuwe rapportageronde staan de velden in de kolom VG op Nee.  

• Datum 

o Wordt automatisch gevuld met de datum waarop de laatste keer in het scherm Actualiseren 

voortgang ROR-maatregel voortgangsstatus is bijgewerkt én in dit scherm de wijzigingen via 

Opslaan zijn vastgelegd.  

o Default (na initieel vullen database: voortgang Nee, datum: leeg of datum initiële vulling 

database door systeembeheerder) 
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N.B.-1 ROR-maatregelen zijn in het algemeen niet in afzonderlijke systemen bij de bronhouders 

vastgelegd. Een eigen maatregelcode bij een ROR-maatregel is dan ook niet van toepassing. 

 

N.B.-2 Het kenmerk Aspect van een ROR-maatregeltype is niet relevant voor het beheer van een 

ROR-maatregel, en is default ‘aggregated’ ten behoeve van de EU-rapportage. Het kenmerk Aspect dient 

wel in de database vastgelegd te worden, maar wordt niet getoond in enig scherm voor de gebruikers, met 

uitzondering van de schermen voor de beheerder van het ROR-maatregelenportaal.  

 

Knoppen: 

• Knop ROR-maatregel toevoegen die verbindt met het scherm ROR-maatregel toevoegen 

o Deze knop wordt alleen getoond als is ingelogd als beheerder van het ROR-portaal 

o Er kunnen alleen ROR-maatregelen worden toegevoegd aan de huidige (lopende) en een 

toekomstige planperiode. 

 

3.2.2 Inzien ROR-maatregel 

Samenvatting 

Doel Tonen van de details van een geselecteerde ROR-maatregel. 

Rol gebruik Gebruiker, Beheerder 

Relatie met 

venster 

van naar 

 Overzicht ROR-maatregelen Overzicht ROR-maatregelen 

Frequentie 

gebruik 

Gemiddeld 5 keer per dag 

Gebruik data Gegevenselement Lezen Toevoegen Wijzigen Verwijderen 

 ORBP-planperiodes X    

 VerantwoordelijkePartij X    

 ROR_maatregel X    

 ROR_maatregel_instructie X    

 ROR_maatregel_ORBP X    

 ROR_maatregel_ORBP_VP X    

 ROR_maatregel_kosten     

 ROR_maatregel_voortgang X    

 ROR_maatregel_EUstatus     

 EU_maatregeltype X    

 domeintabellen X    

 

Hoe kom ik hier?  

Vanuit scherm Overzicht RO-maatregelen kan op het ‘inzien’ icoontje (vergrootglas) geklikt worden. Afhankelijk 

van de filters in het scherm Overzicht ROR-maatregelen (planperiode, verantwoordelijke partij) kunnen zowel 

ROR-maatregelen waartoe de gebruiker toegang heeft (via de verbonden verantwoordelijke partij), als ROR-

maatregelen, waartoe de gebruiker geen toegang voor bewerken heeft, worden geraadpleegd. Met andere 

woorden: een gebruiker kan alle ROR-maatregelen, ook die van een andere gebruiker, raadplegen. Een 

waterschap kan dus ROR-maatregelen van een ander waterschap inzien (maar niet wijzigen); een provincie kan 

de ROR-maatregelen van een veiligheidsregio inzien.  

 

Het scherm ROR-maatregel inzien is wat betreft lay-out identiek aan het scherm Actualiseren voortgang ROR-

maatregel, maar geen van de velden is te bewerken.  
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Het blok Algemeen toont default alleen het veld Naam ROR-maatregeltype, met mogelijkheid om het hele blok 

Algemeen met de overige informatie uit te klappen. 

Het Blok Voortgang (kwalitatief dan wel kwantitatief, afhankelijk van de ROR-maatregel) toont dezelfde velden als 

in het scherm Actualiseren voortgang ROR-maatregel; dit kan niet bewerkt worden. 

De knoppen Opslaan, Annuleren, Wijzig ROR-maatregel (alleen beheerder ROR-portaal), en Verwijder ROR-

maatregel (alleen beheerder ROR-portaal) ontbreken. 

Zie voor gedetailleerde beschrijving van dit scherm de beschrijving van het scherm Actualiseren voortgang ROR-

maatregel. 

 

Knoppen 

• Terug: met deze knop keert u terug naar het scherm Overzicht ROR-maatregelen van waaruit de gebruiker 

gekomen is (overzicht op basis van de het scherm Overzicht ROR-maatregelen gemaakte selecties).  

 

3.2.3 Actualiseren voortgang ROR-maatregel 

Samenvatting 

Doel Tonen en eventueel wijzigen van de details van de voortgang van een geselecteerde 

ROR-maatregel. 

Rol gebruik Gebruiker, Beheerder 

Relatie met 

venster 

van naar 

 Overzicht ROR-maatregelen Overzicht ROR-maatregelen 

Frequentie 

gebruik 

Gemiddeld 5 keer per dag 

Gebruik data Gegevenselement Lezen Toevoegen Wijzigen Verwijderen 

 ORBP-planperiodes X    

 VerantwoordelijkePartij X    

 ROR_maatregel X    

 ROR_maatregel_instructie X    

 ROR_maatregel_ORBP X    

 ROR_maatregel_ORBP_VP X    

 ROR_maatregel_kosten     

 ROR_maatregel_voortgang   X  

 ROR_maatregel_EUstatus     

 EU_maatregeltype X    

 domeintabellen X    

 

Hoe kom ik hier?  

Vanuit scherm Overzicht ROR-maatregelen kan op het ‘bewerk’ icoontje (pennetje) geklikt worden. Dit is alleen 

mogelijk voor de ROR-maatregelen van de verantwoordelijke partij waaraan de gebruiker verbonden is. ROR-

Maatregelen van andere verantwoordelijke partijen kunnen alleen ingezien worden.  

Wat wordt er in dit scherm getoond? Allereerst een blok met algemene gegevens over een ROR-maatregel. 

Daarnaast een blok met informatie over de voortgang van uitvoering van de ROR-maatregel. Aangezien een 

ROR-maatregel gedurende een planperiode vastligt, kan de informatie in het eerste algemene blok alleen door de 

beheerder van het ROR-maatregelenportaal of eindverantwoordelijke voor ORBP-en gewijzigd worden.  

Voortgangsinformatie kan te allen tijde door de gebruiker gewijzigd worden. Dit beheer van ROR-maatregelen is 

altijd mogelijk. Vanaf het moment dat de rapportage over ROR-maatregelen wordt vastgesteld (bijvoorbeeld aan 

het eind van een planperiode, ten behoeve van de verantwoordingsrapportage over die planperiode), wordt dat 
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als versie opgeslagen en is het beheer van de ROR-maatregelen van toepassing op de volgende planperiode. 

Zolang de data van de volgende periode niet zijn vastgesteld, worden wijzigingen over de bestaande gegevens 

heen geschreven. 

 

Vensters (voorstel) 

Opgelet! De verantwoordelijke partij ontbreekt nog in dit venster. 

 

 

In bovenstaand scherm kan naar beneden gescrold worden; de informatie zoals in het scherm hieronder 

getoond wordt dan zichtbaar. Ook kan het blok met algemene maatregel-informatie ingeklapt worden.  
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Toelichting 

Blok Algemeen 

• Naam ROR-maatregeltype: tekstveld maximaal 250 tekens (langste omschrijving in huidige ROR-

maatregelentabel ca. 150 tekens, maximum lengte voor EU XML 250 tekens) 

• Omschrijving ROR-maatregeltype: tekstveld maximaal 1200 tekens (gebaseerd op langste omschrijving 

in huidige ROR-maatregelentabel, EU XML maximum is 5000 tekens) 

• Verantwoordelijke partij: verantwoordelijke partij waaraan de gebruiker verbonden is. N.B. De 

verantwoordelijke partij ontbreekt nog in bovenstaande voorbeelden van schermen. 

• Categorie – bescherming / crisisbeheersing / preventie 

• Stroomgebied(en) – één of meer van 4: Rijn, Maas. Schelde, Eems 

• Soort maatregel: tekstveld maximaal 100 tekens (gebaseerd op langste omschrijving in huidige ROR-

maatregelentabel) 

• Doel: tekstveld maximaal 175 tekens (gebaseerd op langste omschrijving in huidige ROR-

maatregelentabel) 

• Bijdrage aan doel: tekstveld maximaal 275 tekens (gebaseerd op langste omschrijving in huidige ROR-

maatregelentabel) 

De informatie in het blok Algemeen kan via het scherm Wijzig ROR-maatregel alleen door de beheerder gewijzigd 

worden. Voor overige gebruikers is dit deel van het scherm niet te wijzigen.  

Default wordt alleen het veld Naam ROR-maatregel getoond, met mogelijkheid om het hele blok Algemeen met 

de overige hier beschreven informatie uit te klappen (en vervolgens weer in te klappen).  

 

A) Blok Voortgang (kwalitatief) 

Dit blok is alleen van toepassing op de ROR-maatregelen waarvoor de voortgangsindicator van de uitvoering 

wordt uitgedrukt in één van de vier voortgangsstatussen, met daarbij een kwalitatieve toelichting. Voor elke ROR-

maatregel is bepaald of de voortgang kwalitatief of kwantitatief wordt uitgedrukt.  

• Tabblad stroomgebieddistrict 

o De ROR-maatregel wordt getoond onder één of meerdere tabbladen voor de 4 

stroomgebiedsdistricten. De ROR-maatregel wordt alleen (beheerbaar) getoond onder het 

tabblad van het stroomgebiedsdistrict waarin het werk-/beheergebied ligt van de 

verantwoordelijke partij waar de gebruiker aan verbonden is.  

o Als het werk-/beheergebied van de verantwoordelijke partij waar de gebruiker aan verbonden is 

in meerdere (of alle) stroomgebieddistricten ligt, én de ROR-maatregel is in meerdere of alle 

stroomgebiedsdistricten van toepassing, dan wordt de ROR-maatregel ook onder die andere 

tabbladen voor de betreffende stroomgebiedsdistricten getoond.  

o Voorbeeld: een ROR-maatregel ‘Maak een landelijk plan’ waarvoor het Ministerie I&W 

verantwoordelijk is, wordt opgenomen in 4 ORBP-en (per stroomgebied). De voortgang van de 

ROR-maatregel wordt per stroomgebied gerapporteerd, in dit geval dient de gebruiker 

Ministerie I&W in 4 tabbladen de voortgangsinformatie in te vullen. 

• Indicator voortgang: zoals opgenomen in ROR-maatregelentabel. 

• Voortgang: Voortgangsstatussen overeenkomstig EU-rapportageformat: niet gestart / in 

planvoorbereiding / in uitvoering – aanleg / in uitvoering - beheer / gereed. Via dropdown-menu, één 

keuze mogelijk. Start-waarde: per ROR-maatregel te bepalen. Default waarde zal in veel gevallen ‘in 

planvoorbereiding’ zijn (want staat in ORBP), maar ROR-maatregelen in categorie crisisbeheersing 

kunnen ook standaard de status ‘niet gestart’ hebben.  

• Kwalitatieve toelichting: vrij tekstveld maximaal 1000 karakters (ca. ¼ pag. platte tekst) 

• Bron: Bookmark bij voorkeur middels link naar Viadesk 

• Peildatum bron: dd-mm-jjjj vraag: zinvol, zit datum niet reeds in bookmark? 



 

Rapport: FO ROR-maatregelenportaal 
Versie: 20171220_DEF2 
Publicatiedatum: 20 december 2017  pagina 26 van 81 

• Procesinformatie eigen organisatie: vrij tekstveld (maximaal 250 karakters) voor procesinformatie 

van/voor de gebruiker. Dit veld is alleen voor intern gebruik en wordt niet gebruikt bij de rapportage.  

• Voortgang bijgewerkt: mogelijkheid om vinkje ‘aan’ of ‘uit’ te zetten. Default (bij initiële vulling van het 

ROR-portaal) staat het vinkje uit. Na elke versioning / bij elke nieuwe uitvraag voor een nieuwe 

rapportageronde wordt het vinkje ook ‘uit’ gezet.  

 

B) Blok Voortgang (kwantitatief) 

Dit blok is alleen van toepassing op de ROR-maatregelen waarvoor de voortgangsindicator van de uitvoering 

wordt uitgedrukt in aantallen van de vier voortgangsstatussen, met daarbij een kwalitatieve toelichting.  

• Tabblad stroomgebieddistrict 

o De ROR-maatregel wordt getoond onder één of meerdere tabbladen voor de 4 

stroomgebiedsdistricten. De ROR-maatregel wordt alleen (beheerbaar) getoond onder het 

tabblad van het stroomgebiedsdistrict waarin het werk-/beheergebied ligt van de 

verantwoordelijke partij waar de gebruiker aan verbonden is.  

o Als het werk-/beheergebied van de verantwoordelijke partij waar de gebruiker aan verbonden is 

in meerdere (of alle) stroomgebieddistricten ligt, én de ROR-maatregel is in meerdere of alle 

stroomgebiedsdistricten van toepassing, dan wordt de ROR-maatregel ook onder die andere 

tabbladen voor de betreffende stroomgebiedsdistricten getoond.  

o Voorbeeld: een ROR-maatregel ‘Maak een landelijk plan’ waarvoor het Ministerie I&W 

verantwoordelijk is, wordt opgenomen in 4 ORBP-en (per stroomgebied). De voortgang van de 

ROR-maatregel wordt per stroomgebied gerapporteerd, in dit geval dient de Ministerie I&W in 4 

tabbladen de voortgangsinformatie in te vullen. 

• Indicator voortgang: zoals opgenomen in ROR-maatregelentabel. 

• Voortgang: Voortgangsstatussen overeenkomstig EU-rapportageformat: niet gestart / in 

planvoorbereiding / in uitvoering - aanleg / in uitvoering - beheer / gereed. Per voortgangsstatus kan een 

getal worden ingevuld (0-1000, geen decimaal). Wordt bij een voortgangsstatus geen getal ingevuld, dan 

wordt deze default op 0 (nul) gezet. Er vindt geen controle plaats op volledigheid / juistheid getallen (bijv. 

voor ROR-maatregelen waarvoor de voortgangsindicator wordt uitgedrukt als percentage van een totaal 

wordt niet gecontroleerd of de som van de voortgangsstatussen 100% is).  

• Kwalitatieve toelichting: vrij tekstveld maximaal 1000 karakters (ca. ¼ pag. platte tekst) 

• Bron: Bookmark bij voorkeur middels link naar Viadesk 

• Peildatum bron: dd-mm-jjjj vraag: zinvol, zit datum niet reeds in bookmark? 

• Procesinformatie eigen organisatie: vrij tekstveld (maximaal 250 karakters) voor procesinformatie 

van/voor de gebruiker. Dit veld is alleen voor intern gebruik en wordt niet gebruikt bij de rapportage.  

•  ‘Voortgang bijgewerkt t/m <datum>’. <Datum> is formele peildatum voor rapportage over voortgang, 

bijvoorbeeld 31 december 2021. Invulveld voor zetten van een vinkje. Default (bij initiële vulling van het 

ROR-portaal) staat het vinkje uit. Na elke versioning / bij elke nieuwe uitvraag voor een nieuwe 

rapportageronde wordt het vinkje ook uit gezet.  

 

Knoppen 

• Opslaan: gewijzigde informatie in deze pagina wordt opgeslagen in de database. De datum van Opslaan 

wordt getoond in het scherm Overzicht ROR-maatregelen. Terugkeer naar scherm Overzicht ROR-

maatregelen. 

o Opslaan in combinatie met vinkje ‘aan’ bij ‘Voortgang bijgewerkt t/m <peildatum>’: in scherm 

Overzicht ROR-maatregelen wordt in kolom Voortgang bijgewerkt getoond ‘ja’ 

o Opslaan in combinatie met vinkje ‘uit’ bij ‘Voortgang bijgewerkt t/m <peildatum>’: in scherm 

Overzicht ROR-maatregelen wordt in kolom Voortgang bijgewerkt getoond ‘deels’.  
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• Annuleren: er verschijnt een pop-up scherm met de melding “Wilt u de pagina verlaten zonder de 

gegevens op te slaan?”  

o OK: wijzigingen in dit scherm worden niet opgeslagen, en er wordt teruggekeerd in het scherm 

Overzicht ROR-maatregelen. 

o Annuleren: er wordt teruggekeerd naar het scherm Actualiseren voortgang ROR-maatregel.  

• Wijzig ROR-maatregel: de knop verbindt met het scherm ROR-maatregel wijzigen. 

o Deze knop wordt alleen getoond als is ingelogd als beheerder van het ROR-portaal. 

• Verwijder ROR-maatregel 

o Deze knop wordt alleen getoond als is ingelogd als beheerder van het ROR-portaal. 

o Er verschijnt een pop-up scherm met de melding “Wilt u de ROR-maatregel verwijderen?”.  

▪ OK: de ROR-maatregel wordt permanent uit de database verwijderd, er wordt 

teruggekeerd naar het scherm Actualiseren voortgang ROR-maatregel. 

▪ Annuleren: er wordt teruggekeerd naar het scherm Actualiseren voortgang ROR-

maatregel, de ROR-maatregel wordt niet verwijderd uit de database. 

▪ De functie Verwijder ROR-maatregel is alleen mogelijk / beschikbaar voor ROR-

maatregelen in de lopende of toekomstige planperiode(s). ROR-maatregelen uit een 

planperiode die is afgesloten (en waarover al in ORBP en aan de EU is gerapporteerd) 

kunnen niet verwijderd worden. ROR-maatregelen uit de lopende planperiode mogen 

in principe ook niet verwijderd  worden, aangezien deze gedurende de planperiode 

van de ORBP-en van kracht zijn. In uitzonderingssituaties kan het noodzakelijk zijn om 

-na schriftelijke goedkeuring van het ministerie I&W – ROR-maatregelen uit de 

lopende planperiode te verwijderen.    
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3.3 Beheren ROR-maatregelen  

Door de beheerder van het ROR-maatregelenportaal kunnen ROR-maatregelen worden toegevoegd aan of 

verwijderd van ORBP-en en verantwoordelijke partijen.   

3.3.1 Toevoegen ROR-maatregel 

Samenvatting 

Doel Toevoegen van een nieuwe ROR-maatregel aan een ORBP, voor een bepaalde 

planperiode. 

Rol gebruik Beheerder 

Relatie met 

venster 

van naar 

 Overzicht ROR-maatregelen Overzicht ROR-maatregelen 

Frequentie 

gebruik 

Hooguit 5 keer per jaar 

Gebruik data Gegevenselement Lezen Toevoegen Wijzigen Verwijderen 

 ORBP-planperiodes X    

 VerantwoordelijkePartij X    

 ROR_maatregel  X   

 ROR_maatregel_instructie  X   

 ROR_maatregel_ORBP  X   

 ROR_maatregel_ORBP_VP  X   

 ROR_maatregel_kosten     

 ROR_maatregel_voortgang     

 ROR_maatregel_EUstatus     

 EU_maatregeltype  X   

 domeintabellen X    

 

Venster (voorstel) 

Niet beschikbaar 

 

Toelichting 

ROR-Maatregelen worden vastgelegd in de ORBP-en, en aan de EU gerapporteerd. Ze liggen gedurende de 

planperiode vast. Desondanks kunnen er redenen zijn om tussentijds ROR-maatregelen toe te voegen 

(planherziening). Daarnaast wordt ter voorbereiding van een nieuwe plancyclus 6-jaarlijks een nieuw 

maatregelenpakket vastgesteld.  

Het toevoegen van een nieuwe ROR-maatregel kan alleen plaatsvinden na bestuurlijke goedkeuring door de 

bevoegde autoriteit voor de implementatie van de ROR, i.c. het Ministerie van I&W. Het gebruik van functionaliteit 

voor het wijzigen, verwijderen of toevoegen van een ROR-maatregel is beperkt tot de beheerder van het ROR-

maatregelenportaal, in opdracht van het Ministerie I&W.  

 

Vooralsnog wordt uitgegaan van een knop Toevoegen ROR-maatregel in het scherm Overzicht ROR-

maatregelen indien is ingelogd als beheerder van het ROR-portaal. Overwogen kan worden om in plaats hiervan 

na inloggen als beheerder van het ROR-maatregelenportaal een apart tabblad Beheer te ontwerpen, met 

submenu Wijzigen/verwijderen ROR-maatregel en Toevoegen ROR-maatregel. Voor de overige gebruikers van 

het ROR-portaal is dit niet relevant; zij hebben immers geen rechten om ROR-maatregelen toe te voegen, te 

wijzigen of te verwijderen, en hebben dus geen toegang tot schermen waarin deze functies uitgevoerd kunnen 

worden. 
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Veel ROR-maatregelen zullen in een volgende planperiode vergelijkbaar zijn als die in deze planperiode. Als 

alternatief voor het handmatig invoeren van een volledig ROR-maatregelenpakket voor een nieuwe planperiode 

kan overwogen worden om een mogelijkheid te realiseren om ROR-maatregelen ORBP2016 geheel te kopiëren 

naar ORBP2022 (en vervolgens via functie Wijzig ROR-maatregel aan te passen). Bij de realisatie van het ROR-

maatregelenportaal dient door de projectleiding voor de realisatie te worden nagegaan of dat aparte functionaliteit 

vereist of dat dit rechtstreeks in de database kan gebeuren.  

 

Hoe kom ik hier?  

In het scherm Overzicht ROR-maatregelen  wordt met de knop ROR-maatregel toevoegen verbonden met dit 

scherm.  

o De knop ROR-maatregel toevoegen in het scherm Overzicht ROR-maatregelen wordt alleen 

getoond als is ingelogd als beheerder van het ROR-portaal. 

o Er kunnen alleen ROR-maatregelen worden toegevoegd aan de huidige en toekomstige 

planperiode, niet aan een reeds afgesloten planperiode (waarover reeds een 

verantwoordingsrapportage aan de EU heeft plaatsgevonden).  

 

Filters  

• Planperiode (bijvoorbeeld 2016-2021) 

o Gevuld op basis van: periodes waar een ROR-maatregel aan gekoppeld kan zijn (in welk 

ORBP de maatregel is opgenomen). Domeintabel: ORBP-planperiodes. Keuze: 1 planperiode; 

reeds afgesloten planperiode niet mogelijk. 

o Default keuze  

▪ kan via configuratie (door IHW) worden bepaald (voorstel volgende planperiode), of 

▪ selectie uit scherm Overzicht ROR-maatregelen 

 

• VerantwoordelijkePartij (bijvoorbeeld Waterschap Brabantse Delta of Veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond) 

o Domeintabel: VerantwoordelijkePartij / gebruikers van het ROR-portaal  

o Keuze: 1 of meerdere verantwoordelijke partij(en) 

▪ Default keuze: selectie uit scherm Overzicht ROR-maatregelen 

 

• Stroomgebied 

o Domeintabel: stroomgebiedsdistricten 

o Keuze: het/de stroomgebied(en) waartoe de geselecteerde verantwoordelijke partij behoort 

▪ Nog na te gaan door IHW: bij multi-select wordt dezelfde ROR-maatregel voor 

meerdere stroomgebieden toegevoegd?  

 

Velden 

Beschrijvende informatie van een ROR-maatregel: 

• Naam ROR-maatregeltype: tekstveld maximaal 250 tekens (langste omschrijving in huidige ROR-

maatregelentabel ca. 150 tekens, maximum lengte voor EU XML 250 tekens) 

• Omschrijving: tekstveld maximaal 1200 tekens (gebaseerd op langste omschrijving in huidige ROR-

maatregelentabel, EU XML maximum is 5000 tekens) 

• Aspect: keuzes ‘aggregated’ of ‘individual’ via dropdown. Verplicht veld, default ‘aggregated’.  

• Soort maatregel: keuze uit domeintabel Soort maatregel (12). Mapping met domeintabel MeasureType 

(11).  

• Categorie: keuze uit domeintabel Categorie maatregel (bescherming / crisisbeheersing / preventie).  



 

Rapport: FO ROR-maatregelenportaal 
Versie: 20171220_DEF2 
Publicatiedatum: 20 december 2017  pagina 30 van 81 

• Doel: keuze uit domeintabel Doelen (7) CHECK: Mapping met domeintabel Objectives uit EU XML? 

• Bijdrage aan doel: tekstveld maximaal 275 tekens (gebaseerd op langste omschrijving in huidige ROR-

maatregelentabel). 

Deze lijst dient te worden aangevuld met overige verplichte velden, de attributen bij ROR-maatregelen, uit de EU 

XML (het elektronische rapportageformaat voor EU-rapportage). Als deze (ook in toekomst) altijd op basis van 

default waarden worden ingevuld is invoer bij afzonderlijke ROR-maatregel informatie niet zinvol. In dat geval 

vindt geen invoer via het scherm Toevoegen ROR-maatregel plaats, maar worden deze velden in de database 

direct met de default waarde ingevuld. Dit betreft de volgende velden: 

- Geographic coverage = huidige ROR-maatregelenpakket default niveau Stroomgebiedsdistrict.  

- Measure location = Stroomgebied  

- Priority: default ‘high’ 

- (aan te vullen op basis van de recent aangepaste specificaties van de EU-rapportage vereisten) 

 

Knoppen 

• Opslaan: ROR-maatregel wordt opgeslagen in de database en er wordt teruggekeerd naar het scherm 

Overzicht ROR-maatregelen.  

• Annuleren: er verschijnt een pop-up scherm met de melding “Wilt u de pagina verlaten zonder de 

gegevens op te slaan?”  

o OK: wijzigingen in dit scherm worden niet opgeslagen, en er wordt teruggekeerd naar het 

scherm Overzicht ROR-maatregelen 

o Annuleren: er wordt teruggekeerd naar het scherm Toevoegen ROR-maatregel waarin de 

gebruiker actief was.  

 

3.3.2 Wijzigen ROR-maatregel 

Samenvatting 

Doel Tonen en eventueel wijzigen van de details van een geselecteerde ROR-maatregel. 

Rol gebruik Beheerder 

Relatie met 

venster 

van naar 

 Overzicht ROR-maatregelen Overzicht ROR-maatregelen 

Frequentie 

gebruik 

Hooguit 10 keer per jaar? 

Gebruik data Gegevenselement Lezen Toevoegen Wijzigen Verwijderen 

 ORBP-planperiodes X    

 VerantwoordelijkePartij X    

 ROR_maatregel   X  

 ROR_maatregel_instructie X X X  

 ROR_maatregel_ORBP X X X X 

 ROR_maatregel_ORBP_VP X X X X 

 ROR_maatregel_kosten     

 ROR_maatregel_voortgang     

 ROR_maatregel_EUstatus     

 EU_maatregeltype X X X X 

 domeintabellen X    
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Toelichting 

ROR-maatregelen worden vastgelegd in de ORBP-en, en aan de EU gerapporteerd. Ze liggen gedurende de 

planperiode vast. Desondanks kunnen er redenen zijn om tussentijds ROR-maatregelen te wijzigen. Dat kan 

slechts dan als de bevoegde autoriteit voor de implementatie van de ROR, i.c. het ministerie van I&W daarvoor 

toestemming geeft. Het gebruik van functionaliteit voor het wijzigen, verwijderen of toevoegen van een ROR-

maatregel is beperkt tot de beheerder van het ROR-maatregelenportaal. 

 

Venster (voorstel) 

Niet beschikbaar 

 

Hoe komt u hier?  

Dit scherm is alleen beschikbaar voor de beheerder van het ROR-portaal. Via de knop Wijzig ROR-maatregel in 

het scherm Actualiseren voortgang ROR-maatregel komt u in dit scherm. De functie ROR-maatregel wijzigen is 

alleen mogelijk voor ROR-maatregelen in de lopende of toekomstige planperiode(s). ROR-maatregelen uit een 

planperiode die is afgesloten (en waarover al in ORBP en aan de EU is gerapporteerd) kunnen niet gewijzigd 

worden.  

 

Filters  

• Planperiode (bijvoorbeeld 2016-2021) 

o Gevuld op basis van: periodes waar een ROR-maatregel aan gekoppeld kan zijn (in welk 

ORBP ROR-maatregel is opgenomen). Domeintabel: ORBP-planperiodes. Keuze: 1 

planperiode; reeds afgesloten planperiode niet mogelijk. 

o Default keuze  

▪ kan via configuratie (door IHW) worden bepaald (voorstel volgende planperiode), of 

▪ selectie uit scherm Overzicht ROR-maatregelen 

 

• Verantwoordelijke partij (bijvoorbeeld Waterschap Brabantse Delta of Veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond) 

o Domeintabel: verantwoordelijke partijen van het ROR-portaal  

o Keuze: 1 of meerdere verantwoordelijke partij(en) 

▪ Default keuze: selectie uit scherm Overzicht ROR-maatregelen 

 

• Stroomgebied 

o Domeintabel: stroomgebiedsdistricten 

o Keuze: het/de stroomgebied(en) waartoe de geselecteerde verantwoordelijke partij behoort 

▪ Nog na te gaan doorIHW: bij multi-select wordt dezelfde ROR-maatregel voor 

meerdere stroomgebieden gewijzigd?  

 

Velden 

Beschrijvende informatie van een ROR-maatregel: 

• Naam ROR-maatregeltype: tekstveld maximaal 250 tekens (langste omschrijving in huidige ROR-

maatregelentabel ca. 150 tekens, maximum lengte voor EU XML 250 tekens) 

• Omschrijving ROR-maatregeltype: tekstveld maximaal 1200 tekens (gebaseerd op langste omschrijving 

in huidige ROR-maatregelentabel, EU XML maximum is 5000 tekens) 

• Aspect: keuzes ‘aggregated’ of ‘individual’ via dropdown. Verplicht veld, default ‘aggregated’.  

• Soort maatregel: keuze uit domeintabel Soort maatregel (12). Mapping met domeintabel MeasureType 

(11).  

• Categorie: keuze uit domeintabel Categorie maatregel (bescherming / crisisbeheersing / preventie).  
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• Doel: keuze uit domeintabel Doelen (7) CHECK: Mapping met domeintabel Objectives uit EU XML? 

• Bijdrage aan doel: tekstveld maximaal 275 tekens (gebaseerd op langste omschrijving in huidige ROR-

maatregelentabel) 

Deze lijst dient te worden aangevuld met overige verplichte velden, de attributen bij ROR-maatregelen, uit de EU 

XML (het elektronische rapportageformaat voor EU-rapportage). Als deze (ook in toekomst) op basis van default 

waarden zijn ingevuld is het wijzigen van deze attributen ook niet mogelijk. Dit betreft de volgende velden: 

- Geographic coverage = huidige ROR-maatregelenpakket default niveau Stroomgebiedsdistrict.  

- Measure location = Stroomgebied  

- Priority: default ‘high’ 

- (aan te vullen op basis van de recent aangepaste specificaties van de EU-rapportage vereisten) 

 

Knoppen 

• Opslaan: gewijzigde ROR-maatregel wordt opgeslagen in de database en er wordt teruggekeerd naar 

het scherm Actualiseren voortgang ROR-maatregel.  

• Annuleren: er verschijnt een pop-up scherm met de melding “Wilt u de pagina verlaten zonder de 

gegevens op te slaan?”  

o OK: wijzigingen in dit scherm worden niet opgeslagen, en er wordt teruggekeerd naar het 

scherm Actualiseren voortgang ROR-maatregel. 

o Annuleren: er wordt teruggekeerd naar het scherm ROR-maatregel wijzigen waarin de 

gebruiker actief was.  

 

3.3.3 Verwijderen ROR-maatregel 

Samenvatting 

Doel Verwijderen van een geselecteerde ROR-maatregel uit een ORBP, per planperiode 

Rol gebruik Beheerder 

Relatie met 

venster 

van naar 

 Overzicht ROR-maatregelen Overzicht ROR-maatregelen 

Frequentie 

gebruik 

Hooguit 10 keer per jaar 

Gebruik data Gegevenselement Lezen Toevoegen Wijzigen Verwijderen 

 ORBP-planperiodes     

 VerantwoordelijkePartij     

 ROR_maatregel    X 

 ROR_maatregel_instructie    X 

 ROR_maatregel_ORBP    X 

 ROR_maatregel_ORBP_VP    X 

 ROR_maatregel_kosten    X 

 ROR_maatregel_voortgang     

 ROR_maatregel_EUstatus     

 EU_maatregeltype     

 domeintabellen     

 

Toelichting 

ROR-maatregelen worden vastgelegd in de ORBP-en, en aan de EU gerapporteerd. Ze liggen gedurende de 

planperiode vast. Desondanks kunnen er redenen zijn om tussentijds ROR-maatregelen te verwijderen. Dat kan 
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slechts dan als de bevoegde autoriteit voor de implementatie van de ROR, i.c. het Ministerie van I&W daarvoor 

toestemming geeft. Het gebruik van functionaliteit voor het wijzigen, verwijderen of toevoegen van een ROR-

maatregel is beperkt tot de beheerder van het ROR-maatregelenportaal. 

 

Venster (voorstel) 

Niet beschikbaar 

 

Hoe komt u hier?  

Deze functie is alleen beschikbaar voor de beheerder van het ROR-portaal. Via de knop Verwijder ROR-

maatregel in het scherm Actualiseren voortgang ROR-maatregel kan de betreffende maatregel verwijderd 

worden. De functie ROR-maatregel verwijderen is alleen mogelijk voor ROR-maatregelen in de lopende of 

toekomstige planperiode(s). ROR-maatregelen uit een planperiode die is afgesloten (en waarover al in ORBP en 

aan de EU is gerapporteerd) kunnen niet verwijderd worden.  

 

Knoppen 

• Verwijder maatregel 

• Er verschijnt een pop-up scherm met de melding “Weet u zeker dat u de maatregel permanent wilt 

verwijderen?” 

o OK: de maatregel en alle bijhorende attributen wordt verwijderd. 

o Annuleren: er wordt teruggekeerd naar het scherm Actualiseren voortgang ROR-maatregel 

waarin de gebruiker actief was. 
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3.4 Exporteren ROR-maatregelen 

3.4.1 Exporteren ROR-maatregelen (CSV-formaat) 

Samenvatting 

Doel Exporteren van alle details van de ROR-maatregelen naar een CSV-bestand. 

Rol gebruik Gebruiker, Beheerder 

Relatie met 

venster 

van naar 

 Overzicht ROR-maatregelen Overzicht ROR-maatregelen 

Frequentie 

gebruik 

onbekend 

Gebruik data Gegevenselement Lezen Toevoegen Wijzigen Verwijderen 

 ORBP-planperiodes X    

 VerantwoordelijkePartij X    

 ROR_maatregel X    

 ROR_maatregel_instructie X    

 ROR_maatregel_ORBP X    

 ROR_maatregel_ORBP_VP X    

 ROR_maatregel_kosten     

 ROR_maatregel_voortgang X    

 ROR_maatregel_EUstatus     

 EU_maatregeltype X    

 domeintabellen X    

 

Toelichting 

Om de gegevens over de voortgang van ROR-maatregelen, die door de gebruikers van het ROR-portaal 

periodiek geactualiseerd worden, te kunnen analyseren, aggregeren en rapporteren biedt het ROR-

maatregelenportaal de mogelijkheid om de maatregeleninformatie te exporteren naar een CSV-bestand. 

Behoudens deze export mogelijkheid heeft het ROR-maatregelenportaal geen analyse-, bewerking- of 

rapportagefuncties. Deze export-functionaliteit is beschikbaar voor alle gebruikers, waaronder het ROR-

schrijversteam. 

 

Export 

Het exportbestand bevat de gegevens waarbij kolom ‘Export’ gevuld is met ‘Ja’. 

kolomtitel Toelichting Export Export EU  

ALGEMEEN       

Land  nee ja 

Stroomgebiedsdistrict  ja ja 

Maatregelcode  ja ja 

Maatregelnaam  ja ja 

Maatregelsoort  ja ja 

Omschrijving  ja ja 

Planperiode  ja ja 

Geografische dekking Stroomgebiedsdistrict ja ja 

Locatie Stroomgebied ja ja 

Verantwoordelijke Partij  ja ja 

Niveau_autoriteit  ja ja 

Doel   ja ja 
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Bijdrage aan doel  ja ja 

Aspect  nee ja 

Prioriteit  ja ja 

Categorie 
 

ja ja 

Kering 
 

ja ja 

Kosten  ja nee 

Kosten_toelichting  ja nee 

VOORTGANG MAATREGEL       

EU-Status  nee nee 

EU-Toelichting  nee nee 

Voortgangsindicator  kwalitatief/kwantitatief ja nee 

Status_kwalitatief 
 

ja nee 

Status_kwantitatief_niet-gestart Numerieke waarde bij 
status in kolomtitel 

ja nee 

Status_kwantitatief_in-planvoorbereiding ja nee 

Status_kwantitatief_in-uitvoering ja nee 

Status_kwantitatief_gereed ja nee 

Toelichting (kwantitatief/kwalitatief) 
 

ja nee 

Bron 
 

ja nee 

Bron_peildatum 
 

ja nee 

Invulinstructie (kwalitatief/kwantitatief)  nee nee 

 

3.4.2 Exporteren ROR-maatregelen naar EU (CSV-formaat) 

Samenvatting 

Rapportage aan de EU over de uitvoering van de ROR-maatregelen vindt elektronisch plaats middels zogeheten 

XML’s. De rapportage aan de EU over ROR-maatregelen vindt op het niveau van stroomgebieden (per ORBP 

dus) plaats. Voor het vullen van de XML’s worden daarom twee bronnen gebruikt. De ROR-maatregelen en 

bijbehorende karakteristieken (attributen) kunnen per stroomgebied rechtstreeks aan het ROR-

maatregelenportaal ontleend worden. De informatie over de voortgang van een ROR-maatregel is in het ROR-

portaal niet op het niveau van een stroomgebied, maar op het niveau van de verantwoordelijke partij. Deze 

voortgangsinformatie wordt eerst door het schrijversteam geaggregeerd tot een rapportage per ROR-maatregel 

op het niveau van het stroomgebied. Pas dan kan de voortgangsstatus en toelichting daarbij worden opgenomen 

in de XML. Schematisch is dit weergegeven in onderstaande figuur.  
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Het ROR-maatregelenportaal voorziet niet in functionaliteit voor het verzorgen van de elektronische rapportage 

aan de EU.   

Export 

Het exportbestand bevat de gegevens waarbij in de tabel in de vorige paragraaf de kolom ‘Export EU’ gevuld is 

met ‘Ja’. 

 



Bijlage 1: Tabellen 

ROR-Maatregelen 

Maatregelcode Maatregelnaam 

NL_ROR_MAAT_1 aanwijzen en normeren 

NL_ROR_MAAT_2 beheren en onderhouden - B&O keringen 

NL_ROR_MAAT_3 beheren en onderhouden - toezichtfunctie provincie (bijv. vaststellen 
dijkversterkingsplannen) 

NL_ROR_MAAT_4 beheren en onderhouden - rivierbed op orde houden (o.a. stroomlijn) 

NL_ROR_MAAT_5 beheren en onderhouden - Toepassen Beleidslijn grote rivieren 

NL_ROR_MAAT_6 beheren en onderhouden - peilbeheer 

NL_ROR_MAAT_7 beheren en onderhouden - dynamisch handhaven basiskustlijn 

NL_ROR_MAAT_8 toetsen (inclusief hydraulische meetprogramma's) 

NL_ROR_MAAT_9 op orde brengen - HWBP2 

NL_ROR_MAAT_10 op orde brengen – Programma herstel steenbekledingen Zeeland 

NL_ROR_MAAT_11 op orde brengen - Maaswerken rivierverruiming 

NL_ROR_MAAT_12 op orde brengen - Maaswerken prioritaire sluitstukkaden 

NL_ROR_MAAT_13 op orde brengen - Rivierverruiming Maas anders dan Maaswerken 

NL_ROR_MAAT_14 op orde brengen - nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma 

NL_ROR_MAAT_15 op orde brengen - RvdR: dijkversterking, dijkverlegging en hoogwatergeulen 

NL_ROR_MAAT_16 op orde brengen - RvdR - uiterwaardvergraving 

NL_ROR_MAAT_17 op orde brengen - RvdR: kribverlaging, zomerbedverdieping 

NL_ROR_MAAT_18 aanwijzen en normeren 

NL_ROR_MAAT_19 beheren en onderhouden - B&O keringen 

NL_ROR_MAAT_20 beheren en onderhouden - toezichtfunctie provincie/rijk 

NL_ROR_MAAT_21 toetsen (inclusief meetprogramma's) 

NL_ROR_MAAT_22 op orde brengen keringen (t.b.v. integrale benadering zijn soms ook maatregelen in 
waterlopen denkbaar) 

NL_ROR_MAAT_23 Op orde brengen en houden beeksysteem 

NL_ROR_MAAT_24 deltabeslissingen, besluiten uitwerken over:                                     - Deltabeslissing 
waterveiligheid                                           - Deltabeslissing Rijn-Maasdelta                       
- Deltabeslissing IJsselmeergebied 

NL_ROR_MAAT_25 Watertoets toepassen 

NL_ROR_MAAT_26 Zoneren en voorwaarden stellen 

NL_ROR_MAAT_27 deltabeslissingen, besluit uitwerken over: deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie 

NL_ROR_MAAT_28 plannen op orde houden 

NL_ROR_MAAT_29 opleiden, trainen, oefenen 

NL_ROR_MAAT_30 voorspellen en waarschuwen 

NL_ROR_MAAT_31 adequaat optreden - plannen uitvoeren 

NL_ROR_MAAT_32 adequaat optreden - handelingsperspectief bieden 

NL_ROR_MAAT_33 herstel, nazorg en evaluatie 

NL_ROR_MAAT_34 Kader grootschalige evacuatie 

NL_ROR_MAAT_35 module grootschalige evacuatie bij overstromingen 

NL_ROR_MAAT_36 Samenwerking versterken 
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Domeintabellen 

Hieronder is een voorzet opgenomen voor een vulling van de Domeintabellen: 

Domeintabel Code Omschrijving Omschrijving_engels 

EU_Stroomgebied NLRN   

EU_Stroomgebied NLEM   

EU_Stroomgebied NLMS   

EU_Stroomgebied NLSC   

OGBP_Planperiode 2016-2021 2016-2021  

OGBP_Planperiode 2021-2026 2021-2026  

Autoriteitsniveau  Gemeente  

Autoriteitsniveau  Provincie  

Autoriteitsniveau  Rijk  

Autoriteitsniveau  Waterschap  

Autoriteitsniveau  Veiligheidsregio  

Maatregelsoort  werken in kanalen, aan kust en in 
uiterwaarden 

 

Maatregelsoort  afzonderlijk en maatschappelijk herstel, 
milieuherstel en overige herstel- en 
evaluatieonderwerpen 

 

Maatregelsoort  besef en paraatheid onder publiek  

Maatregelsoort  natuurlijk 
overstromingsbeheer/afvloeiings- en 
opvangbeheer 

 

Maatregelsoort  op orde brengen - Maaswerken prioritaire 
sluitstukkaden 

 

Maatregelsoort  overige bescherming  

Maatregelsoort  overige paraatheid  

Maatregelsoort  overige preventie  

Maatregelsoort  overstromingsvoorspelling en -
waarschuwing 

 

Maatregelsoort  planning hulpdiensten bij noodgevallen  

Maatregelsoort  regulering waterstroom  

Maatregelsoort  vermijden  

Maatregelsoort  vermijden en overige preventie  

Maatregelsoort    

Maatregelsoort    

Aspect   Aggregated 

Aspect   Individual 

MeasureType M11   

MeasureType M21   

MeasureType M22   

MeasureType M23   

MeasureType M24   

MeasureType M31   

MeasureType M32   

MeasureType M33   

MeasureType M34   

MeasureType M35   

MeasureType M41   
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Domeintabel Code Omschrijving Omschrijving_engels 

MeasureType M42   

MeasureType M43   

MeasureType M44   

MeasureType M51   

MeasureType M52   

MeasureType M53   

MeasureType M61   

Prioriteit  Zeer hoog VeryHigh 

Prioriteit  Hoog High 

Prioriteit  Kritiek Critical 

Prioriteit  Gemiddeld Moderate 

Prioriteit  Laag Low 

Status NS Niet gestart Not started 

Status POG In planvoorbereiding Planning on-going 

Status OGC In uitvoering On-going construction 

Status COM Gereed Completed 

Indicatortype  Kwalitatief  

Indicatortype  Kwantitatief  
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Bijlage 2: ROR-maatregelentabel en voortgangsindicatoren 

Voorwoord, dd. 13-12-2016 

Voor u ligt een vorm van de maatregelentabel voor Portaal Richtlijn Overstromingsrisico’s. In dit 

document bevat elke pagina een factsheet van één maatregel, geordend naar hoofddoel en subdoel. 

Het factsheet is zo opgebouwd dat in de bovenste tabel de vaste gegevens staan zoals deze naar de 

EU gerapporteerd zijn. Het gaat hierbij om de inhoud van de maatregel. Deze inhoud wordt in 

principe niet meer aangepast. Het onderste tabel heeft tijdens de werksessie met werkgroep Portaal 

ROR veelal ter discussie gestaan en ging om de vraag wat concreet te rapporteren aan de EU 

(voortgangsindicator en kwalitatieve toelichting), wie is de bronhouder van de informatie en wie 

vraagt gegevens op bij wie. 

Bij de afronding van het Plan van Aanpak Portaal ROR is bijgevoegde maatregeltabel vastgesteld als 

een voorlopig eindproduct. Bij de vaststelling is ook geconcludeerd dat er voor de ontwikkeling van 

het Portaal nog een detailleringsslag moet plaatsvinden, gekoppeld aan het maken van het 

functioneel ontwerp. Ook in deze stap kan het gebeuren dat er opmerkingen komen bij vastgestelde 

maatregelen. Deze worden vastgelegd in besprekingsverslagen en gebruikt bij de evaluatie van de 

Overstromingsrisicobeheerplannen. Voor het overige ligt de actie bij het ministerie van I&W. 

Een belangrijke discussie voor het vervolg is de bestuurlijke verantwoordelijkheid over te 

rapporteren gegevens. Indien vanuit bestuurlijke rapportages gerapporteerd kan worden in het 

portaal, is dit geborgd. Maar het kan ook voorkomen dat dit niet zo is. Is dan de kwaliteit van de 

gegevens voldoende geborgd? 

 

Aanvulling Paul Latour, augustus 2017 

In bijgaande maatregelentabel zijn de resultaten van de werkgroep bijeenkomst van 26 juni en 31 

augustus 2017 verwerkt. Een wijziging die voor alle maatregelen en de voortgang daarvan gevolgen 

heeft is dat de voortgang niet voor alle maatregelen identiek wordt beschreven aan de hand van de 

vraag ‘maatregel uitgevoerd: ja/nee’, maar dat de voortgang overeenkomstig de EU-

rapportagevereisten wordt uitgedrukt in één van de vier voortgangsstatussen 'niet gestart’, ‘in 

planvoorbereiding’, ‘in uitvoering’, ‘gereed’.  Per maatregel is aangegeven of deze 

voortgangsinformatie kwalitatief of kwantitatief wordt beschreven. Door de waterschappen en de 

provincies zijn tekstvoorstellen gedaan voor de definitie van de voortgangsindicator per maatregel 

waarvoor waterschappen e/o provincies verantwoordelijk zijn. Deze aanpassingen zijn verwerkt in 

deze maatregelentabel. Voor maatregelen van overige verantwoordelijke partijen kunnen 

tekstvoorstellen later alsnog verwerkt worden.  

Ook is het format van de tabel met voortgangsinformatie overzichtelijker gemaakt door herschikken 

van de verschillende kolommen e/o rijen.  

 

Aanvulling Paul Latour 25 september 

De voortgangsindicatoren zijn planperiode-onafhankelijk gemaakt (jaartallen vervangen door 

‘planperiode’ of ‘peildatum’.  

De niet unieke maatregelen voor primaire en regionale keringen zijn middels aanpassing van de 

beschrijving van de voortgangsindicator wel specifiek voor primaire of regionale keringen gemaakt. 

 

Aanvulling Paul Latour 22 november 2017 

In de zeer recent verschenen nieuwe draft EU-versie van de ROR rapportage eisen is de 

voortgangsstatus ‘in uitvoering’ vervangen / aangevuld door twee statussen ‘in uitvoering – aanleg’ 
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en ‘in uitvoering – beheer’. In plaats van vier is er dus sprake van vijf voortgangsstatussen. Dat is in 

de maatregelentabel verwerkt.    
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Doel 

✓ Nederland doorloopt continu cycli van normeren, toetsen en zo nodig 

versterken van waterkeringen, om de beschermingsniveaus uit wet- en 

regelgeving te bereiken. 

Subdoel 

o Primaire waterkeringen: waterkeringen langs het hoofdwatersysteem 

 

✓ Maatregel: Aanwijzen en normeren  

Soort maatregel: Werken in kanalen, aan kust en in uiterwaarden. 

Omschrijving: De primaire waterkeringen in het stroomgebied zijn allemaal aangewezen en van 
een norm voorzien in de Waterwet. Ook de nieuwe normen worden in de wet vastgelegd, 
voorzien is dat de wet in 2017 wordt gewijzigd. De wet schrijft voor dat eens in de twaalf jaar een 
evaluatie van deze normen plaatsvindt. 

Bijdrage aan doel: randvoorwaarde: juridische basis om maatregelen te kunnen nemen. 

Locatie: Rijn, Maas, Schelde, Eems 

Verantwoordelijke partij: Rijk 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

% lengte van primaire keringen 
waarbij normering is: 'niet gestart’, 
‘in planvoorbereiding’, ‘in uitvoering 
- aanleg’, ‘in uitvoering - beheer’, 
‘gereed’  

Toelichting: 

Waarom en hoe heeft normering plaats gevonden, op basis 
van welke wetgeving / beslissingen 

Bron voortgang indicator: 

Waterwet is de belangrijkste bron. 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan RWS-WVL. 

Besteed budget: 
n.v.t. 
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✓ Maatregel: Beheren en onderhouden – B&O keringen 

Soort maatregel: Werken in kanalen, aan kust en in uiterwaarden. 

Omschrijving: Beheren en onderhouden omvat een breed palet aan activiteiten. In de eerste 
plaats behoren hiertoe alle activiteiten om de bestaande kering zijn functies duurzaam te laten 
vervullen (een legger opstellen, de staat van de kering regelmatig inspecteren, regelgeving 
handhaven, werkzaamheden uitvoeren om de keringen op orde te houden). Onder beheer 
worden ook de handelingen verstaan die nodig zijn om beweegbare keringen volgens afgesproken 
regimes te openen en te sluiten. 

Bijdrage aan doel: In stand houden: voorkomen c.q. vertragen achteruitgang van staat van de 
kering. 

Locatie: Rijn, Maas, Schelde, Eems 

Verantwoordelijke partij: Rijk en waterschappen 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

Km. primaire keringen waarbij 
beheer en onderhoud is: 'niet 
gestart’, ‘in planvoorbereiding’, ‘in 
uitvoering - aanleg’, ‘in uitvoering - 
beheer’, ‘gereed’ 

Toelichting: 

1. Is er voor de primaire keringen in de planperiode  
een PDCA cyclus ingericht?   
2. Is er voor de primaire keringen in de planperiode 
een onderhoudsplan?   
3. Is voor het beheer van de primaire keringen in de 
planperiode gewerkt volgens het onderhoudsplan 

Bron voortgang indicator: 

De individuele waterbeheerders. Url 

of naam rapport.  

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan individuele waterbeheerder 
(met eventueel gebruik landelijke 
rapportage) 

Besteed budget: 
n.v.t. 

 

Opmerking: In toekomst mogelijk om resultaten te destilleren uit rapporten van ILT die de 

waterbeheerders terugkrijgen na audit. 

(voor gebruikershandleiding) Onder beheer en onderhoud wordt verstaan:  

- opstellen legger 

- inspectie waterkering  

- handhaven  regelgeving 

- uitvoeren onderhoudswerkzaamheden openen  en sluiten beweegbare keringen 

Onder de PDCA cyclus wordt verstaan kwaliteitsborging via de cyclus van Plan-Do-Check-Act. 
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✓ Maatregel: Beheren en onderhouden - toezichtfunctie provincie (bijv. vaststellen 

dijkversterkingsplannen) 

Soort maatregel: Overige bescherming 

Omschrijving: In het Bestuursakkoord Water zijn afspraken gemaakt over toezicht op het gebied 
van waterveiligheid. Het Rijk houdt toezicht op de wettelijk verplichte toetsingen van de primaire 
keringen. De provincies zijn bevoegd projectplannen voor versterking van primaire waterkeringen 
goed te keuren, vanwege hun rol in de brede afweging over onder meer ruimtelijke ordening en 
natuur. 

Bijdrage aan doel: Kwaliteitsborging 

Locatie: Rijn, Maas, Schelde, Eems 

Verantwoordelijke partij: Provincie (goedkeuring plannen), IenM (toetsing primaire keringen) 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

Goedkeuren door provincies van 
projectplannen voor de versterking 
van primaire waterkeringen.: 'niet 
gestart’, ‘in planvoorbereiding’, ‘in 
uitvoering - aanleg’, ‘in uitvoering - 
beheer’, ‘gereed’ 

Toelichting: 

- 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Bron voortgang indicator: 

n.t.b.1 
 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan individuele provincies en rijk 
(DGRW) 

Besteed budget: 
n.v.t. 

 

  

                                                           
1 Vanuit de waterschappen is aangegeven dat de provincies geen toezichthoudende rol meer hebben. Deze maatregel zou 

kunnen komen te vervallen. Deze maatregel moet geheel herzien worden voordat besloten kan worden of en op welke 

wijze rapportage kan plaatsvinden. 

 



 

Rapport: FO ROR-maatregelenportaal 
Versie: 20171220_DEF2 
Publicatiedatum: 20 december 2017  pagina 47 van 81 

✓ Maatregel: Beheren en onderhouden - rivierbed op orde houden (o.a. stroomlijn) 

Soort maatregel: Natuurlijk overstromingsbeheer/afvloeiings- en opvangbeheer 

Omschrijving: Rijkswaterstaat is beheerder van de rivieren. RWS zorgt ervoor dat rivieren 
voldoende ruimte houden voor berging en afvoer van water, bijvoorbeeld met baggerwerk en 
werkzaamheden in het kader van het programma Stroomlijn. 

Bijdrage aan doel: Instandhouden: handhaven bestaande afvoercapaciteit 

Locatie: Rijn, Maas 

Verantwoordelijke partij: Rijk 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

Maatregel uitgevoerd: 'niet gestart’, 
‘in planvoorbereiding’, ‘in uitvoering 
- aanleg’, ‘in uitvoering - beheer’, 
‘gereed’ 

Toelichting: 

Uitkomst wettelijke toets op rivier. 
Kernvragen m.b.t. zorgplicht zijn: Is een PDCA cyclus 
ingericht? Is er een onderhoudsplan gemaakt en is deze 
nageleefd in uitvoering? 
Apart stroomlijn noemen. 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Bron voortgang indicator: 

Uitkomst wettelijke toets + vanaf 

2017 voortgang in onderhoud 

conform vegetatielegger (PIN 

Hoogwater Rivieren) 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan RWS WVL 

Besteed budget2: 
Of andere 
kwantitatieve 
toelichting: % 
uitgevoerd. 

 

  

                                                           
2 RWS zoekt uit of het mogelijk is besteed budget te rapporteren, maar uniformiteit moet in gaten gehouden 
worden. Als we het maar bij één maatregel toevoegen is het wellicht beter niet te doen en bepaalde instanties 
zullen deze informatie sneller hebben dan anderen. Waterschappen hebben aangegeven dit ongewenst te 
vinden 
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✓ Maatregel: Beheren en onderhouden - Toepassen Beleidslijn grote rivieren 

Soort maatregel: Overige bescherming 

Omschrijving: Het doel van de Beleidslijn grote rivieren is het waarborgen van een veilige afvoer 
en voldoende berging van rivierwater, onder normale en maatgevende hoogwaterstanden, en het 
bieden van voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor overheden om te zorgen voor een goede 
ruimtelijke ordening. 

Bijdrage aan doel: In stand houden: handhaven bestaande afvoercapaciteit 

Locatie: Rijn, Maas 

Verantwoordelijke partij: Rijk 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

Maatregel uitgevoerd: 'niet gestart’, 
‘in planvoorbereiding’, ‘in uitvoering 
- aanleg’, ‘in uitvoering - beheer’, 
‘gereed’ 

Toelichting: 

Indien beschikbaar; aantal malen dat beleidslijn is 
toegepast. 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Bron voortgang indicator: 

Evaluatie Beleidslijn Grote rivieren 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan RWS WVL 

Besteed budget: 
n.v.t. 
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✓ Maatregel: Beheren en onderhouden - peilbeheer 

Soort maatregel: Regulering waterstroom 

Omschrijving: In een aantal rijkswateren is het (winter)peil van invloed op de 
hoogwaterbescherming. Voor die wateren zijn op basis van een brede belangenafweging 
peilbesluiten vastgesteld. Het peilbesluit regelt het (winter)peil en het spuiregime om dat 
(winter)peil zo goed mogelijk te handhaven. 

Bijdrage aan doel: In stand houden: handhaven bestaande afvoercapaciteit 

Locatie: Rijn, Maas, Schelde 

Verantwoordelijke partij: Rijk 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

Is er een peilbesluit (incl. 
sturingsregels): 'niet gestart’, ‘in 
planvoorbereiding’, ‘in uitvoering - 
aanleg’, ‘in uitvoering - beheer’, 
‘gereed’ 

Toelichting: 

Zijn de peilbesluiten actueel en welke programmering is er 
voor actualisatie? 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Bron voortgang indicator: 

Peilbesluiten IJsselmeergebied + 
meren ZW Delta. 
 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan RWS WVL 

Besteed budget: 
n.v.t. 

✓  
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✓ Maatregel: Beheren en onderhouden - dynamisch handhaven basiskustlijn 

Soort maatregel: Werken in kanalen, aan kust en in uiterwaarden 

Omschrijving: In 1990 is gekozen voor het ‘dynamisch handhaven’ van de kustlijn: structurele 
kustachteruitgang wordt langs de gehele Nederlandse kust bestreden, op de uiteinden van enkele 
Waddeneilanden na. De basiskustlijn (BKL) geldt als norm voor de te handhaven kustlijn. De BKL is 
in 1992 vastgesteld en in 2001 herzien. Elk jaar onderzoekt Rijkswaterstaat aan de hand van de 
jaarlijkse kustmetingen (JARKUS) en de trend van de afgelopen jaren (maximaal tien jaar) of de 
kust voldoet aan de BKL. Met een dergelijke jaarlijkse toetsing is structurele kustachteruitgang 
langs de Nederlandse kust tijdig te signaleren. De resultaten van de toetsing verschijnen in een 
jaarlijkse rapportage (het Kustlijnkaartenboek). Als bij de toetsing blijkt dat de norm is 
overschreden of dreigt te worden overschreden, volgt zo nodig een ingreep. Doorgaans is dat een 
zandsuppletie. De wettelijke zorg voor de handhaving van de kustlijn is niet gericht op beveiliging 
tegen overstroming van het buitendijkse gebied, maar op ondersteuning van het beheer van de 
primaire waterkeringen langs de kust, door afslag te bestrijden met zandsuppleties onder water 
en op het strand. 

Bijdrage aan doel: In stand houden: voorkomen c.q. vertragen achteruitgang van staat van de 
kering 

Locatie: Rijn, Maas, Schelde, Eems 

Verantwoordelijke partij: Rijk 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

Handhaven basis kustlijn? 'niet 
gestart’, ‘in planvoorbereiding’, ‘in 
uitvoering - aanleg’, ‘in uitvoering - 
beheer’, ‘gereed’ 

Toelichting: 

Samenvatting van jaarlijkse rapportages. 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Bron voortgang indicator: 

Kustlijnenkaartenboek 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan RWS WVL 

Besteed budget: 
n.v.t. 
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✓ Maatregel: Toetsen (inclusief hydraulische meetprogramma's) 

Soort maatregel: Werken in kanalen, aan kust en in uiterwaarden 

Omschrijving: De beheerders van waterkeringen toetsen regelmatig de waterstaatkundige 
toestand van de waterkeringen. Voor de primaire waterkeringen gebeurt dit iedere twaalf jaar. De 
minister van Infrastructuur en Milieu informeert de Tweede Kamer over de resultaten van deze 
toetsing. Bij de toetsing van de primaire waterkeringen brengt de beheerder van de grote rivieren 
(Rijkswaterstaat) ook in beeld of het rivierbed voldoende ruimte heeft voor een vlotte afvoer van 
rivierwater. De toetsingen vinden plaats op basis van maatgevende belastingen die worden 
afgeleid uit metingen (onder meer van waterstanden en golven). 

Bijdrage aan doel: Kwaliteitsborging 

Locatie: Rijn, Maas, Schelde, Eems 

Verantwoordelijke partij: Rijk en waterschappen 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

Wat is de stand van zaken van de 
eerste ronde van de landelijke 
beoordeling (LBO1) van de primaire 
waterkeringen? 
'niet gestart’, ‘in planvoorbereiding’, 
‘in uitvoering - aanleg’, ‘in uitvoering 
- beheer’, ‘gereed’ 
 
 

Toelichting:  
Waterveiligheidsportaal:  
1. Wanneer is de derde landelijke toetsronde (LRT3) 
afgerond? <jaartal> 
Waterveiligheidsportaal:  
2. Wat zijn de belangrijkste vervolgacties naar 
aanleiding van de derde landelijke toetsronde (LRT3)   
Waterkeringbeheerders (waterschappen én RWS): 
3. Is de verwachting dat beoordeling van alle primaire 
waterkeringen in het beheergebied  in 2022 wordt 
afgerond?  
RWS 
4. Wat zijn de belangrijkste metingen van 

waterstanden, afvoeren en golven m.b.t. primaire 

keringen? 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Bron voortgang indicator: 

Waterveiligheidsportaal / url of 

naam rapport 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan waterveiligheidsportaal. T.z.t. 
bekijken hoe rapporteren via 
Waterveiligheidsportaal wordt 
vastgelegd. 

Besteed budget: 
n.v.t. 

 

Ad punt 4 toelichting: Bij de beoordeling van de primaire waterkeringen brengt de beheerder van de 

grote rivieren (Rijkswaterstaat) ook in beeld of het rivierbed voldoende ruimte heeft voor een vlotte 

afvoer van rivierwater. Dit gebeurt op basis van maatgevende belastingen die worden afgeleid uit 

metingen (onder meer van waterstanden en golven). Om deze metingen gaat het hier. 
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✓ Maatregel: Op orde brengen - HWBP2 

Soort maatregel: Werken in kanalen, aan kust en in uiterwaarden 

Omschrijving: Bij de wettelijke toetsingen in 2001 en 2006 is een deel van de primaire 
waterkeringen afgekeurd vanwege nieuwe inzichten in de waterveiligheid. In 2003 zijn de 
zeeweringen langs de Noordzeekust apart getoetst. Daarbij is vastgesteld dat tien locaties over 
twintig jaar niet meer aan de geldende veiligheidsnorm zouden voldoen: de zogenoemde 
‘prioritaire Zwakke Schakels’. De afgekeurde waterkeringen en Zwakke Schakels zijn opgenomen in 
het HWBP-2, dat in 2007 van start is gegaan. Dit subsidieprogramma bevat maatregelen die de 
waterkeringbeheerders uitvoeren om de waterkeringen weer aan de geldende wettelijke 
veiligheidsnormen te laten voldoen. 

Bijdrage aan doel: Vergroten aantal km keringen of percentage keringen dat aan norm voldoet 

Locatie: Rijn, Maas, Schelde, Eems 

Verantwoordelijke partij: Rijk 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

Stand van zaken HWBP2 projecten: 

✓ Aantal projecten niet gestart  
✓ Aantal projecten in 

planvoorbereiding  
✓ Aantal projecten in uitvoering - 

aanleg   
✓ Aantal projecten in uitvoering - 

beheer 
✓ Aantal projecten gereed 

Toelichting: 

Systematiek van HWBP (taak schrijversteam bij 
rapportage). 
Ligt programma op koers? (+ motivering) 

Bron voortgang indicator: 

Kwartaalrapportage HWBP23 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan rijk (partij die jaarlijks 
deltaprogramma maakt) 

Besteed budget: 
n.v.t. 

 

  

                                                           
3 Looptijd HWBP2 komt niet overeen met rapportage tijdsrange. Rapporteren stand van projecten op 
peildatum. 
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✓ Maatregel: Op orde brengen – Programma herstel steenbekledingen Zeeland 

Soort maatregel: Werken in kanalen, aan kust en in uiterwaarden 

Omschrijving: In 1996 zijn naar aanleiding van nieuwe inzichten de dijkbekledingen langs de 
Westerschelde en Oosterschelde gecontroleerd. De conclusie was dat een groot deel van de 
bekledingen van gezette steen niet voldoet aan de veiligheidsnormen uit de wet. Het Programma 
Herstel Steenbekledingen Oosterschelde en Westerschelde bevat maatregelen om de afgekeurde 
dijkvakken te verbeteren. 

Bijdrage aan doel: Vergroten aantal km keringen of percentage keringen dat aan norm voldoet 

Locatie: Schelde 

Verantwoordelijke partij: Rijk 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

Stand van zaken programma: 'niet 
gestart’, ‘in planvoorbereiding’, ‘in 
uitvoering - aanleg’, ‘in uitvoering - 
beheer’, ‘gereed’ 

Toelichting: 

Ligt programma op koers? (+ motivering) 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Bron voortgang indicator: 

Jaarlijks te verschijnen 

Deltaprogramma. Programma is in 

2016 gereed, dit kan dan in 2021 

gemeld worden 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan rijk (partij die jaarlijks 
deltaprogramma maakt) 

Besteed budget: 
n.v.t. 
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✓ Maatregel: Op orde brengen - Maaswerken rivierverruiming 

Soort maatregel: Natuurlijk overstromingsbeheer/afvloeiings- en opvangbeheer 

Omschrijving: In het kader van de Maaswerken worden twee grote rivierverruimingsprojecten 
uitgevoerd. In het zuiden van Limburg levert het project Grensmaas met grootschalige, ondiepe 
grindwinning in het traject tussen Maastricht en Maaseik (België) extra ruimte voor de rivier en 
nieuwe natuurgebieden op. De Grensmaas, die de grens tussen België en Nederland vormt, krijgt 
hierdoor weer meer het karakter van een natuurlijke grindrivier en de hoogwaterstanden zullen 
dalen. Meer naar het noorden vindt het project Zandmaas plaats. Daar wordt op een aantal 
trajecten het zomerbed verdiept en komen hoogwatergeulen en retentiebekkens tot stand. Ook 
hier zal de hoogwaterstand dalen. 

Bijdrage aan doel: Vergroten aantal km keringen of percentage keringen dat aan norm voldoet 

Locatie: - 

Verantwoordelijke partij: Rijk 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

Stand van zaken projecten 

Maaswerken rivierverruiming: 

✓ aantal projecten niet gestart  
✓ aantal projecten in 

planvoorbereiding 
✓ aantal projecten in uitvoering - 

aanleg    
✓ aantal projecten in uitvoering - 

beheer 
✓ aantal projecten gereed 

Toelichting: 

Toelichting op bereiken veiligheidsopgave. 
Ligt programma op koers? (+ motivering) 

Bron voortgang indicator: 

Voortgangsrapportage Maaswerken 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan rijk (RWS-Zuid Nederland) 

Besteed budget: 
n.v.t. 
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✓ Maatregel: Op orde brengen - Maaswerken prioritaire sluitstukkaden 

Soort maatregel: Werken in kanalen, aan kust en in uiterwaarden 

Omschrijving: Prioritaire sluitstukkaden zijn nieuwe kaden of kadeverhogingen die in aanvulling op 
de rivierverruimende maatregelen nodig zijn om het beschermingsniveau van 1:250 in het 
plangebied van Zandmaas en Grensmaas te realiseren. De prioritaire sluitstukkaden zijn in de 
bestuursovereenkomst "sluitstukkaden Maasdal" vastgelegd. 

Bijdrage aan doel: Vergroten aantal km keringen of percentage keringen dat aan norm voldoet 

Locatie: - 

Verantwoordelijke partij: Rijk 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

n.v.t.  

Toelichting: 

n.v.t. 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

Stand van zaken bij de uitvoering 

van de bestuursovereenkomst 

‘Sluitstukkaden Maasdal’ 

✓ aantal projecten niet gestart  
✓ aantal projecten in 

planvoorbereiding 
✓ aantal projecten in uitvoering - 

aanleg    
✓ aantal projecten in uitvoering - 

beheer 
✓ aantal projecten gereed 

Toelichting: 

Ligt programma op koers? (+ motivering).  Is de 
verwachting dat de uitvoering van de 
bestuursovereenkomst volgens planning wordt afgerond?  
Indien nee motivering. 

Bron voortgang indicator: 

Limburgs waterschap(-pen) / url of 

naam rapport 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan waterschap Limburg 

Besteed budget: 
n.v.t. 
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✓ Maatregel: Op orde brengen - Rivierverruiming Maas anders dan Maaswerken 

Soort maatregel: natuurlijk overstromingsbeheer/afvloeiings- en opvangbeheer 

Omschrijving: In aanvulling op de Maaswerken vinden enkele rivierverruimingsprojecten plaats 
om waterstanden verder te verlagen. Voorbeelden zijn: herstel oude Maasarm Ooijen-Wanssum, 
Lus van Linne en hoogwatergeul Raaijweide te Venlo. In Noord-Limburg en het Maasplassengebied 
worden gebiedsontwikkelingen voorbereid met als onderdeel rivierverruiming. Hiermee wordt 
ook geanticipeerd op de verwachte toename van de piekafvoer door klimaatverandering: waar 
mogelijk wordt overruimte voor de rivier gecreëerd, om dijkverhoging in de toekomst (richting 
2100) te voorkomen. 

Bijdrage aan doel: vergroten aantal km keringen of percentage keringen dat aan norm voldoet 

Locatie: Maas 

Verantwoordelijke partij: Diverse partijen 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

✓ aantal projecten niet gestart  
✓ aantal projecten in 

planvoorbereiding 
✓ aantal projecten in uitvoering - 

aanleg    
✓ aantal projecten in uitvoering - 

beheer 
✓ aantal projecten gereed 

Toelichting: 

Ligt programma op koers? (+ motivering) 

Bron voortgang indicator: 

provincie Limburg 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan provincie Limburg 

Besteed budget: 
n.v.t. 
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✓ Maatregel: Op orde brengen - nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma 

Soort maatregel: Werken in kanalen, aan kust en in uiterwaarden 

Omschrijving: Bij de derde wettelijke toetsing is een deel van de primaire waterkeringen 
afgekeurd vanwege nieuwe inzichten op het gebied van waterveiligheid. Het nieuwe 
Hoogwaterbeschermingsprogramma richt zich op versterking van deze afgekeurde keringen. In 
2014 is de eerste programmering opgesteld. De programmering wordt ieder jaar vernieuwd. Bij de 
prioritering speelt de urgentie van versterkingen een belangrijke rol: de ernst van de tekortkoming 
in relatie tot de mogelijke schade. 

Bijdrage aan doel: Vergroten aantal km keringen of percentage keringen dat aan norm voldoet 

Locatie: Rijn, Maas, Schelde, Eems 

Verantwoordelijke partij: Rijk 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

Stand van zaken nHWBP-projecten: 

✓ aantal projecten niet gestart  
✓ aantal projecten in 

planvoorbereiding 
✓ aantal projecten in uitvoering - 

aanleg    
✓ aantal projecten in uitvoering - 

beheer 
✓ aantal projecten gereed 

Toelichting: 

Systematiek van nHWBP uitleggen (door schrijversteam).  
Aanvulling ter bespreking: nHWBP is geen vaststaand 
programma – voorstel te rapporteren over 6 jaar 
planperiode ROR 

Bron voortgang indicator: 

Voortgangsrapportage nHWBP (per 

kwartaal) 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan rijk (partij die jaarlijks 
deltaprogramma maakt) 

Besteed budget: 
n.v.t. 
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✓ Maatregel: Op orde brengen - RvdR: dijkversterking, dijkverlegging en hoogwatergeulen 

Soort maatregel: Werken in kanalen, aan kust en in uiterwaarden 

Omschrijving: Aanleiding voor het programma Ruimte voor de Rivier is de verhoging van de 
maatgevende afvoer op de Rijn van 15.000 naar 16.000 m3/s (Maas: 3650 naar 3800 m3/s). Om 
deze afvoer mogelijk te maken worden in totaal 34 maatregelen uitgevoerd. De maatregelen zijn 
vastgelegd in de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (PKB): een rijksprogramma om 
het Nederlandse rivierengebied veiliger en aantrekkelijker te maken, rekening houdend met 
bestaande gebruiksfuncties. Tot de maatregelen behoren een aantal dijkversterkingen, 
dijkverleggingen (waardoor uiterwaarden breder worden en de rivier meer ruimte krijgt) en een 
hoogwatergeul (een nieuwe aftakking van de rivier). 
In het Maasstroomgebied zijn de projecten Noordwaard en Overdiepse Polder voorbeelden. 

Bijdrage aan doel: Vergroten aantal km keringen of percentage keringen dat aan norm voldoet 

Locatie: Rijn en Maas 

Verantwoordelijke partij: Rijk 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

n.v.t.  

Toelichting: 

n.v.t . 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

✓ aantal projecten niet gestart  
✓ aantal projecten in 

planvoorbereiding 
✓ aantal projecten in uitvoering - 

aanleg    
✓ aantal projecten in uitvoering - 

beheer 
✓ aantal projecten gereed 

Toelichting: 

Ligt programma op koers? (+ motivering) 

Bron voortgang indicator: 

Voortgangsrapportage Ruimte voor 

de Rivier 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan rijk (partij die jaarlijks 
deltaprogramma maakt) 

Besteed budget: 
n.v.t. 
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✓ Maatregel: Op orde brengen - RvdR – uiterwaardvergraving 

Soort maatregel: Natuurlijk overstromingsbeheer/afvloeiings- en opvangbeheer 

Omschrijving: Aanleiding voor het programma Ruimte voor de Rivier is de verhoging van de 
maatgevende afvoer op de Rijn van 15.000 naar 16.000 m3/s. Om deze afvoer mogelijk te maken 
worden in totaal 34 maatregelen uitgevoerd. De maatregelen zijn vastgelegd in de Planologische 
Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (PKB): een rijksprogramma om het Nederlandse 
rivierengebied veiliger en aantrekkelijker te maken, rekening houdend met bestaande 
gebruiksfuncties. Een deel van de maatregelen bestaat uit het afgraven van delen van de 
uiterwaard, waarmee de rivier bij hoogwater meer ruimte krijgt. 

Bijdrage aan doel: Vergroten aantal km keringen of percentage keringen dat aan norm voldoet 

Locatie: Rijn 

Verantwoordelijke partij: Rijk 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

✓ aantal projecten niet gestart  
✓ aantal projecten in 

planvoorbereiding 
✓ aantal projecten in uitvoering - 

aanleg    
✓ aantal projecten in uitvoering - 

beheer 
✓ aantal projecten gereed 

Toelichting: 

Ligt programma op koers? (+ motivering) 

Bron voortgang indicator: 

Voortgangsrapportage Ruimte voor 

de Rivier 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan rijk (partij die jaarlijks 
deltaprogramma maakt) 

Besteed budget: 
n.v.t. 
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✓ Maatregel: Op orde brengen - RvdR: kribverlaging, zomerbedverdieping 

Soort maatregel: Regulering waterstroom 

Omschrijving: Aanleiding voor het programma Ruimte voor de Rivier is de verhoging van de 
maatgevende afvoer op de Rijn van 15.000 naar 16.000 m3/s. Om deze afvoer mogelijk te maken 
worden in totaal 34 maatregelen uitgevoerd. De maatregelen zijn vastgelegd in de Planologische 
Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (PKB): een rijksprogramma om het Nederlandse 
rivierengebied veiliger en aantrekkelijker te maken, rekening houdend met bestaande 
gebruiksfuncties. Tot de maatregelen behoren kribverlagingen (om het water sneller af te kunnen 
voeren) en zomerbedverdiepingen (om meer ruimte voor het water te maken). 

Bijdrage aan doel: Vergroten aantal km keringen of percentage keringen dat aan norm voldoet 

Locatie: Rijn 

Verantwoordelijke partij: Rijk  

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

✓ aantal projecten niet gestart  
✓ aantal projecten in 

planvoorbereiding 
✓ aantal projecten in uitvoering - 

aanleg    
✓ aantal projecten in uitvoering - 

beheer 
✓ aantal projecten gereed 

Toelichting: 

Ligt programma op koers? (+ motivering) 

Bron voortgang indicator: 

Voortgangsrapportage Ruimte voor 

de Rivier 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan rijk (partij die jaarlijks 
deltaprogramma maakt) 

Besteed budget: 
n.v.t. 
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o Regionale waterkeringen: waterkeringen langs regionale wateren. 

✓ Maatregel: Aanwijzen en normen  

Soort maatregel: Werken in kanalen, aan kust en in uiterwaarden 

Omschrijving: De provincie wijst in de provinciale waterverordening de waterkeringen aan die op 
grond van hun functie van regionale betekenis zijn. Voor deze waterkeringen wordt ook een 
veiligheidsnorm in de verordening opgenomen. Voor regionale keringen in beheer bij het rijk stelt 
de Minister van I&W normen vast, i.o.m. de provincies. 

Bijdrage aan doel: Randvoorwaarde: juridische basis om maatregelen te kunnen nemen. 

Locatie: Rijn, Maas, Schelde, Eems 

Verantwoordelijke partij: Provincie en rijk 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

% lengte van regionale keringen 
waarbij normering is: 'niet gestart’, 
‘in planvoorbereiding’, ‘in uitvoering 
- aanleg’, ‘in uitvoering - beheer’, 
‘gereed’ 

Toelichting: 

Waarom en hoe heeft normering plaats gevonden, op basis 
van welke wetgeving/ beslissingen. 

Bron voortgang indicator: 

Provinciale verordeningen 
Rijk: kaart met genormeerde 

keringen. 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan RWS WVL en de provincies 

Besteed budget: 
n.v.t. 
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✓ Maatregel: Beheren en onderhouden – B&O keringen 

Soort maatregel: Werken in kanalen, aan kust en in uiterwaarden 

Omschrijving: Beheren en onderhouden omvat een breed palet aan activiteiten. In de eerste 
plaats behoren hiertoe alle activiteiten om de bestaande kering zijn functies duurzaam te laten 
vervullen (een legger opstellen, de staat van de kering regelmatig inspecteren, regelgeving 
handhaven, werkzaamheden uitvoeren om de keringen op orde te houden). Onder beheer 
worden ook de handelingen verstaan die nodig zijn om beweegbare keringen volgens afgesproken 
regimes te openen en te sluiten. 4 

Bijdrage aan doel: Voorkomen c.q. vertragen achteruitgang van staat van de kering 

Locatie: Rijn, Maas, Schelde, Eems 

Verantwoordelijke partij: Waterschappen, Rijkswaterstaat (toekomst: Provincies?) 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

Km. regionale kering waarop in de 
planperiode onderhoud heeft 
plaatsgevonden:  
✓ aantal km niet gestart 

✓ aantal km in planvoorbereiding 

✓ aantal km in uitvoering - aanleg 

✓ aantal km in uitvoering - beheer 
✓ aantal km gereed 

Toelichting: 

1.  Is er voor de regionale keringen in de planperiode 
een PDCA cyclus ingericht?  

2. Is er voor de regionale keringen in de planperiode 
een onderhoudsplan?   

3. Is voor het beheer van de regionale keringen in de 
planperiode gewerkt volgens het onderhoudsplan?  

 

Bron voortgang indicator: 

De individuele waterkering-

beheerders (waterschappen én 

RWS) / url of naam rapport 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan individuele 
waterkeringbeheerder 

Besteed budget: 
n.v.t. 

 

Voor gebruikershandleiding: Onder beheer en onderhoud wordt verstaan:  

- opstellen legger 

- inspectie waterkering  

- handhaven  regelgeving 

-  uitvoeren onderhoudswerkzaamheden  

-  openen  en sluiten beweegbare keringen  

Onder de PDCA cyclus wordt verstaan kwaliteitsborging via de cyclus van Plan-Do-Check-Act.  

                                                           
4 Alleen van toepassing op Regionale Keringen die binnen bereik van ROR vallen. 
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✓ Maatregel: Beheren en onderhouden - toezichtfunctie provincie/rijk 

Soort maatregel: Overige bescherming 

Omschrijving: In het Bestuursakkoord Water zijn afspraken gemaakt over toezicht op het gebied 
van waterveiligheid. Voor de regionale keringen is de provincie toezichthouder. Voor regionale 
keringen in beheer bij het rijk is er een gedeelde verantwoordelijkheid tussen provincie en rijk. 

Bijdrage aan doel: Kwaliteitsborging 

Locatie: Rijn, Maas, Schelde, Eems 

Verantwoordelijke partij: Provincie en rijk 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

Is er toezicht op de toestand van de 
regionale waterkeringen: 'niet 
gestart’, ‘in planvoorbereiding’, ‘in 
uitvoering - aanleg’, ‘in uitvoering - 
beheer’, ‘gereed’ 

Toelichting: 

Kwalitatieve toelichting 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Bron voortgang indicator: 

Provincie5: Bestuursrapportages 
waterschappen. (Rapport vanuit 
waterschap omtrent visuele 
inspectie met betrekking tot 
toestand regionale keringen.) 
RWS: Betreft dan toezicht op eigen 

keringen??? 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan provincies (en rijk?) 

Besteed budget: 
n.v.t. 

 

Opm. provincie: de gedeelde verantwoordelijkheid tussen provincie en rijk bij (regionale) keringen in 

beheer bij het rijk (zie omschrijving maatregel) behoeft nadere verklaring / wordt niet begrepen. 

  

                                                           
5 Zie eerdere opmerkingen over toezichthoudende taak van de provincies. Wellicht moeten maatregelen hierop 
aangepast worden als de verhoudingen voldoende duidelijk zijn.  
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✓ Maatregel: Toetsen (inclusief meetprogramma's) 

Soort maatregel: Werken in kanalen, aan kust en in uiterwaarden 

Omschrijving: Voor de regionale waterkeringen stellen de provincies in verordeningen vast hoe 
vaak de toetsing plaatsvindt. Voor zover provincies een toetsfrequentie hebben vastgesteld 
varieert deze van vijf tot twaalf jaar  (in de provincie Noord Brabant is dit 6 jaar). 

Bijdrage aan doel: Kwaliteitsborging 

Locatie: Rijn, Maas, Schelde, Eems 

Verantwoordelijke partij: Waterschappen (In de toekomst ook Rijk, als normen zijn vastgesteld 
voor de regionale keringen die RWS beheert. Dit is toekomstig beleid) 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

Heeft toetsing conform 
toetsfrequentie plaatsgevonden: 
'niet gestart’, ‘in planvoorbereiding’, 
‘in uitvoering - aanleg’, ‘in uitvoering 
- beheer’, ‘gereed’ 

Toelichting: 

Zo nee, toelichting en waarom er van gemaakte afspraken 
is afgeweken. 
 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Bron voortgang indicator: 

Provincie als toezichthouder en Rijk 

als toezichthouder op eigen 

regionale keringen. 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan provincie en RWS WVL 

Besteed budget: 
n.v.t. 
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✓ Maatregel: Op orde brengen keringen (t.b.v. integrale benadering zijn soms ook 

maatregelen in waterlopen denkbaar) 

Soort maatregel: Werken in kanalen, aan kust en in uiterwaarden 

Omschrijving: De waterbeheerder moet het watersysteem (waaronder de waterkering) zo 
inrichten en beheren dat het voldoet aan veiligheidsnorm uit de provinciale verordening. 

Bijdrage aan doel: Vergroten aantal km keringen of percentage keringen dat aan norm voldoet 

Locatie: Rijn, Maas, Schelde, Eems 

Verantwoordelijke partij: Waterschappen (In de toekomst ook Rijk, als normen zijn vastgesteld 
voor de regionale keringen die RWS beheert. Dit is toekomstig beleid) 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

n.v.t.  

Toelichting: 

n.v.t. 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

Per ROR-planperiode: 

✓ aantal km niet gestart 
✓ aantal km in planvoorbereiding 
✓ aantal km in uitvoering - aanleg 
✓ aantal km in uitvoering - beheer 
✓ aantal km gereed 

Toelichting: 

Nader te bepalen 

Bron voortgang indicator: 

Voortgangsrapportage van 

waterschappen aan provincies 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan provincies en RWS (na 
normeren regionale keringen) 

Besteed budget: 
n.v.t. 
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✓ Nederland treft waar nodig maatregelen om de overstromingsrisico's langs 

onbedijkte wateren te beperken. 

✓ Maatregel: Op orde brengen en houden beeksysteem 

Soort maatregel: Natuurlijk overstromingsbeheer/afvloeiings- en opvangbeheer 

Omschrijving: Waterbeheerders zorgen ervoor dat beken voldoende ruimte houden voor berging 
en afvoer van water. Maatregelen zijn bijvoorbeeld water- en oeverplanten verwijderen, 
baggeren, gebieden inrichten voor berging bij hoogwater en maatregelen uitvoeren om water vast 
te houden in de haarvaten van het systeem. 

Bijdrage aan doel: Vergroten aantal km (of percentage) waterloop dat aan norm voldoet 

Locatie: Maas 

Verantwoordelijke partij: Waterschappen (speelt alleen in Limburg, par 7.3 ORBP-Maas), i.c. 
waterschap Limburg 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

Stand van zaken programma 

‘natuurlijk overstromingsbeheer’: 

✓ aantal projecten niet gestart  
✓ aantal projecten in 

planvoorbereiding 
✓ aantal projecten in uitvoering - 

aanleg    
✓ aantal projecten in uitvoering - 

beheer 
✓ aantal projecten gereed 

Toelichting: 

Ligt programma op koers? (+ motivering). Is de 
verwachting dat de uitvoering van het programma 
‘natuurlijk overstromingsbeheer’ volgens planning wordt 
afgerond? 

Bron voortgang indicator: 

NBW-rapportages en jaarlijkse Unie 

enquête 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan waterschap Limburg 

Besteed budget: 
n.v.t. 
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✓ Nederland bereidt zich voor op toekomstige ontwikkelingen die van belang 

zijn voor de bescherming tegen overstromingen. 

o Primaire waterkeringen: waterkeringen langs het hoofdwatersysteem; 

✓ Maatregel: Deltabeslissingen, besluiten uitwerken over: 1) Deltabeslissing waterveiligheid; 

2) Deltabeslissing Rijn-Maasdelta; 3) Deltabeslissing IJsselmeergebied  

Soort maatregel: Overige bescherming 

Omschrijving: Nederland heeft in het Nationaal Waterplan drie deltabeslissingen genomen die 
gaan over bescherming tegen overstromingen: 
- Deltabeslissing waterveiligheid 
- Deltabeslissing Rijn-Maasdelta 
- Deltabeslissing IJsselmeergebied 
In de volgende planperiode worden deze beslissingen verder uitgewerkt, bijv. door het streven de 
nieuwe normen voor waterveiligheid in 2017 te verankeren in wetgeving. De voortgang wordt 
jaarlijks gerapporteerd in het Deltaprogramma. 

Bijdrage aan doel: Systeembesluiten om waterveiligheid op hogere plan te tillen, mede in het licht 
van ruimtelijk economische ontwikkelingen en klimaatverandering. Consequentie van 
deltabeslissing waterveiligheid is uit te drukken in LIR voor en na toepassen nieuwe normen. 

Locatie: Rijn, Maas, Schelde, Eems 

Verantwoordelijke partij: Rijk 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

Beslissingen genomen: 'niet gestart’, 
‘in planvoorbereiding’, ‘in uitvoering 
- aanleg’, ‘in uitvoering - beheer’, 
‘gereed’ 

Toelichting: 

Systematiek toelichting, verwijzen naar jaarlijkse 
rapportage. 
Uit dat Deltaprogramma per onderwerp karakteristieke 
elementen filteren. 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Bron voortgang indicator: 

Jaarlijks uit te brengen 
Deltaprogramma 
Nog afspreken welk 

Deltaprogramma als peildatum 

hiervoor te gebruiken 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan rijk (partij die jaarlijks 
Deltaprogramma maakt) 

Besteed budget: 
n.v.t. 
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✓ Nederland beperkt de gevolgen van overstromingen door keuzen in de 

ruimtelijke planning. 

o Primaire waterkeringen en regionale keringen 

✓ Maatregel: Watertoets toepassen 

Soort maatregel: Vermijden 

Omschrijving: De Watertoets is een proces waarbij initiatiefnemers van ruimtelijke plannen in een 
vroeg stadium in gesprek gaan met de waterbeheerder, om de gevolgen voor 
waterhuishoudkundige doelstellingen in beeld te brengen en bij de besluitvorming te betrekken. 
Daarbij kunnen alle wateraspecten aan bod komen, waaronder waterveiligheid. Het is wettelijk 
verplicht vooroverleg te voeren als onderdeel van het Watertoets proces bij het opstellen van 
onder meer bestemmingsplannen, inpassingsplannen en projectbesluiten 

Bijdrage aan doel: Vangnet om negatieve gevolgen waterbeheer te voorkomen of te 
compenseren en kans om maatregelen water te koppelen aan ruimtelijke ontwikkelingen 

Locatie: Rijn, Maas, Schelde, Eems 

Verantwoordelijke partij: Gemeenten, Rijk en waterschappen (initiatiefnemer planvorm dient 
proces te starten, Rijk en waterschappen kunnen gevraagd worden advies te geven) 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

Is het instrument watertoets in de 
planperiode ingezet om 
waterhuishoudkundige 
consequenties van initiatieven in 
beeld te brengen?: 'niet gestart’, ‘in 
planvoorbereiding’, ‘in uitvoering - 
aanleg’, ‘in uitvoering - beheer’, 
‘gereed’  

Toelichting: 

Procesbeschrijving (hoe hebben we het in Nederland 
georganiseerd). 
Voor waterbeheerders: 
Is watertoets6 toegepast? Ja/nee 
Worden de overstromingsrisico's meegenomen in het 
Wateradvies? Ja/nee met toelichting 
Worden waterbeheerders gevraagd om wateradvies te 
geven? Ja/nee, met toelichting 
Ook vragen of wateradvies wordt opgevolgd? 
Aftappen uit toekomstige evaluatie Omgevingswet 
(wanneer evaluatie is voorzien is nog niet bekend, 
waarschijnlijk na 2018)? 
RWS 
1. Hoe is de watertoets in de planperiode 
georganiseerd?  
Waterkeringbeheerders (waterschappen én RWS) 
2. Worden de overstromingsrisico’s in de planperiode 
meegenomen in de watertoets? Zo nee toelichting.  

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Bron voortgang indicator: Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan de waterkeringbeheerder. 

Besteed budget: 
n.v.t. 

                                                           
6 Watertoets is niet verplicht – wat voegt de opgevraagde informatie toe? 
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Waterkeringbeheerder (RWS of RWS 

én waterschappen) 
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✓ Maatregel: Zoneren en voorwaarden stellen 

Soort maatregel: Vermijden en overige preventie 

Omschrijving: De beheerders van waterkeringen wijzen aan weerszijden van een waterkering 
zones aan waarop de keur van toepassing is. Deze zone wordt opgenomen in de legger en dient 
door provincie en gemeente overgenomen te worden. Hiermee wordt ruimte rond de waterkering 
gereserveerd voor beheer, onderhoud en eventuele versterkingen in de toekomst.  

Ook kunnen provincies en gemeenten de gevolgen van overstromingen via hun ruimtelijke 
plannen beperken door het gebruik van risicovolle gebieden te reguleren. Zij kunnen zones 
aangeven waar bepaalde typen van gebruik niet of alleen onder voorwaarden zijn toegestaan. 

Bijdrage aan doel: In stand houden: juridische bescherming waterkeringen 

Locatie: Rijn, Maas, Schelde, Eems 

Verantwoordelijke partij: Rijk, en waterschappen 

Besluit: Taak provincies en gemeenten niet meenemen.  

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

Is  voor alle primaire en regionale 
keringen in de planperiode  een 
actuele legger beschikbaar?: 'niet 
gestart’, ‘in planvoorbereiding’, ‘in 
uitvoering - aanleg’, ‘in uitvoering -  
beheer’, ‘gereed’ 

Toelichting: 

Toelichting op voortgangsindicator (beperken tot 
keringenbeheerders en aanwezigheid legger). 
 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Bron voortgang indicator: 

Keur, leggers en beleidsregels 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan waterkeringbeheerders 
waterschappen én RWS) 

Besteed budget: 
n.v.t. 
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✓ Nederland bereidt zich voor op toekomstige ontwikkelingen die van belang 

zijn voor de preventie van gevolgen van overstromingen. 

o Primaire waterkeringen 

✓ Maatregel: Deltabeslissingen, besluit uitwerken over: deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie 

Soort maatregel: Overige preventie 

Omschrijving: Nederland heeft in het Nationaal Waterplan de Deltabeslissing Ruimtelijke 
Adaptatie genomen die gaat over preventie van overstromingen. In de volgende planperiode 
wordt deze beslissing verder uitgewerkt. De voortgang wordt jaarlijks gerapporteerd in het 
Deltaprogramma. 

Bijdrage aan doel: Systeembesluit om waterveiligheid op hogere plan te tillen, mede in het licht 
van ruimtelijk economische ontwikkelingen en klimaatverandering 

Locatie: Rijn, Maas, Schelde, Eems 

Verantwoordelijke partij: Rijk 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

Maatregel uitgevoerd: 'niet gestart’, 
‘in planvoorbereiding’, ‘in uitvoering 
- aanleg’, ‘in uitvoering - beheer’, 
‘gereed’ 

Toelichting: 

Inleidende zin, gevolgd door url naar website 
Deltaprogramma. 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Bron voortgang indicator: 

Jaarlijks uit te brengen 
Deltaprogramma 
Nog afspreken welk 

Deltaprogramma als peildatum 

hiervoor te gebruiken, Uit dat DP 

karakteristieke elementen filteren. 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan rijk (partij die jaarlijks 
Deltaprogramma maakt) 

Besteed budget: 
n.v.t. 
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✓ De Nederlandse crisisbeheersing waarborgt zo veel mogelijk slagvaardig en 

doelmatig optreden voor, tijdens en na een (dreigende) 

overstromingsramp. 

o Primaire waterkeringen en regionale keringen 

✓ Maatregel: Plannen op orde 

Soort maatregel: Planning hulpdiensten bij noodgevallen 

Omschrijving7: Zowel in de veiligheidskolom als in de waterkolom worden plannen opgesteld. De 
veiligheidskolom stelt het landelijk Crisisplan hoogwater en overstromingen op en iedere 
veiligheidsregio stelt een beleidsplan en waar nodig een rampenbestrijdingsplan op. In de 
waterkolom wordt het Draaiboek Hoogwater en overstromingen opgesteld en stellen RWS en de 
waterschappen een calamiteitenplan op. 

 

Bijdrage aan doel: Randvoorwaarde: teneinde adequaat te kunnen opereren in crises is planning 
vooraf noodzakelijk 

Locatie: Rijn, Maas, Schelde, Eems 

Verantwoordelijke partij: Rijk (V&J), gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio's 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

Maatregel uitgevoerd: 'niet gestart’, 
‘in planvoorbereiding’, ‘in uitvoering 
- aanleg’, ‘in uitvoering - beheer’, 
‘gereed’ 

Toelichting: 

Is er een calamiteitenplan? Ja/nee. Bij nee; waarom niet. 
Bij ja; is er gebruik van gemaakt? 
Is 'functioneren VR's' volgens afgesproken frequenties 
geëvalueerd (door V&J): ja of nee? 
Geeft Min. V&J invulling aan zijn systeemverantwoordelijk 
zoals inspecties en nationale planvorming, waaronder de 
capaciteitenanalyse incidenttype overstromingen zoals 
opgenomen in het Nationale Veiligheidsprofiel ja/nee? 
Veiligheidsregio's: Hebben de Veiligheidsregio’s een 
incidentplan overstromingen opgesteld? Hebben VR’s dit 
als dit prioritaire, incidenttype opgenomen in het regionaal 
risicoprofiel? 
Is overstromingen als incidenttype opgenomen in het 
regionaal beleidsrisicoprofiel ja/nee. Indien ja: is er een 
incidentplan overstromingen opgesteld? 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

                                                           
7 Voorstel veiligheidsregio’s:  
Zowel in de veiligheidskolom als in de waterkolom worden plannen opgesteld. De veiligheidskolom stelt het 
landelijk Crisisplan hoogwater en overstromingen op. Iedere veiligheidsregio stelt een regionaal risicoprofiel op 
als basis voor het beleidsplan. Indien in het regionaal risicoprofiel het profiel overstroming is opgenomen, kan 
de Veiligheidsregio een incidentenplan overstromingen opstellen samen met betrokken partners. In de 
waterkolom wordt het Draaiboek Hoogwater en overstromingen opgesteld en stellen RWS en de 
waterschappen een calamiteitenplan op. 
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Bron voortgang indicator: 

V&J en VR’s (incidentenplan) 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan V&J. 

Besteed budget: 
n.v.t. 

 

✓ Maatregel: Opleiden, trainen, oefenen 

Soort maatregel: Planning hulpdiensten bij noodgevallen 

Omschrijving: Opleiden, trainen en oefenen is voor veiligheidsregio's en waterbeheerders een 
verplichte maatregel. De plannen geven aan hoe en hoe vaak deze activiteiten plaatsvinden. 

Bijdrage aan doel: Randvoorwaarde: teneinde adequaat te kunnen opereren in crises is opleiden, 
trainen en oefenen vooraf noodzakelijk 

Locatie: Rijn, Maas, Schelde, Eems 

Verantwoordelijke partij: Rijk, gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio's 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

Oefenen de Veiligheidsregio’s op het 
prioritaire risicothema 
overstromingen wanneer dit  
incidenttype is opgenomen in het 
regionaal Risicoprofiel; en met 
welke frequentie?: 'niet gestart’, ‘in 
planvoorbereiding’, ‘in uitvoering - 
aanleg’, ‘in uitvoering - beheer’, 
‘gereed’ 

Toelichting: 

Hoeveel oefeningen hebben plaatsgevonden per 
tijdseenheid. 
 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Bron voortgang indicator: 

VR’s 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW vraagt aan VR’s. 

Besteed budget: 
n.v.t. 
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✓ Maatregel: Voorspellen en waarschuwen 

Soort maatregel: Overstromingsvoorspelling en -waarschuwing 

Omschrijving: Goede en tijdige informatie over onder meer het weer en de waterstanden is 
cruciaal voor crisisbeheersing. Zowel het Rijk (Rijkswaterstaat) als regionale beheerders maken 
verwachtingen van hoogwaterstanden. Het Rijk doet dit voor het hoofdsysteem en de regionale 
beheerders voor de regionale wateren. In geval van (dreigende) calamiteiten worden de 
verwachtingen in adequate waarschuwingen omgezet. 

Bijdrage aan doel: Beperking slachtoffers ten tijde van crises 

Locatie: Rijn, Maas, Schelde, Eems 

Verantwoordelijke partij: Rijk, gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio's 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

RWS (WMC):  
1. Is er in de planperiode een 
landelijk protocol beschikbaar voor 
overstromingsvoorspellingen en - 
waarschuwingen? 
Waterschappen:  
2. Zijn er in de planperiode 
afspraken over de 
informatievoorziening en het 
genereren van adequate 
waarschuwingen in geval van 
calamiteiten? 
Veiligheidsregio’s: 
3. Heeft de veiligheidsregio in 
de planperiode 
handelingsperspectieven en het 
bevorderen van zelfredzaamheid 
opgenomen in de 
risicocommunicatie? 
 
'niet gestart’, ‘in planvoorbereiding’, 
‘in uitvoering - aanleg’, ‘in uitvoering 
- beheer’, ‘gereed’ 

Toelichting: 

Uitleggen hoe het in Nederland geregeld is op landelijk 
niveau (procesantwoord). 
Toelichting waterschappers: Is afspraak over 
informatiesysteem afgestemd met VR’s? 
RWS: 
1. Hoe is de crisisbeheersing in de planperiode  
landelijk geregeld? 
 
Waterschappen: 
2. Waren er op peildatum afspraken met de 
veiligheidsregio over het informatiesysteem ? 
 
3. Veiligheidsregio’s: …?  
 
 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Bron voortgang indicator: 

Landelijk: WMC 
Regionaal: Waterschappen en VR’s 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan RWS (WMC), VR’s en 
waterschappen. 

Besteed budget: 
n.v.t. 

 

NB1: Omschrijving voortgangsindicator is voor verschillende actoren niet eenduidig, waardoor de 

aggregatie van voortgangsstatus naar stroomgebiedniveau door het schrijversteam mogelijk 

problematisch wordt.   
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NB2: Vraag waterschappen: Welk informatiesysteem worden bedoeld bij ‘toelichting’?  
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✓ Maatregel: Adequaat optreden - plannen uitvoeren 

Soort maatregel: Overige paraatheid 

Omschrijving: Bij een (dreigende) ramp treden de calamiteitenplannen in werking en voeren de 
partijen de daarin genoemde acties uit, zoals op- en afschalen, alarmering, dijkbewaking, 
versnelde afvoer van water en evacuatie. 

Bijdrage aan doel: Beperking slachtoffers ten tijde van crises 

Locatie: Rijn, Maas, Schelde, Eems 

Verantwoordelijke partij: Rijk, gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio's 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

Heeft er in de planperiode een 
calamiteit plaatsgevonden?: 'niet 
gestart’, ‘in planvoorbereiding’, ‘in 
uitvoering - aanleg’, ‘in uitvoering - 
beheer’, ‘gereed’ 

Toelichting: 

Noties uit evaluatie na calamiteit. 
Als er in de planperiode een calamiteit heeft 
plaatsgevonden: 
1. Hebben de calamiteitenplannen en – organisatie 
naar behoren gefunctioneerd? 
2. Wat zijn de belangrijkste lessen uit de evaluatie? 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Bron voortgang indicator: 

Evaluatie van optreden door 

meerdere partijen. 

Wie vraagt uit aan wie: 

Indien calamiteit: IHW aan Rijk, VR’s 
en Waterschappen 

Besteed budget: 
n.v.t. 

 

NB: Huidige formulering voortgangsindicator leent zich niet goed om uit te drukken in één van de 

vier voortgangsstatussen.   



 

Rapport: FO ROR-maatregelenportaal 
Versie: 20171220_DEF2 
Publicatiedatum: 20 december 2017  pagina 77 van 81 

✓ Maatregel: Adequaat optreden - handelingsperspectief bieden 

Soort maatregel: Besef en paraatheid onder publiek 

Omschrijving: De rampenbeheersing is te verbeteren door de zelfredzaamheid van de burgers te 
vergroten. Burgers en belanghebbenden moeten daarvoor tijdig efficiënte informatie krijgen. 

Bijdrage aan doel: Beperking slachtoffers ten tijde van crises 

Locatie: Rijn, Maas, Schelde, Eems 

Verantwoordelijke partij: Rijk, gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio's 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

Maatregel uitgevoerd: 'niet gestart’, 
‘in planvoorbereiding’, ‘in uitvoering 
- aanleg’, ‘in uitvoering - beheer’, 
‘gereed’ 

Toelichting: 

Aangeven wat er in Nederland gedaan wordt om 
zelfredzaamheid te vergroten; Risicokaarten.nl/ 
overstroomik/ NLAlert. 
 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Bron voortgang indicator8: 

V&J voor landelijke campagnes en 

waterschappers voor regionaal 

campagne. 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan V&J. 

Besteed budget: 
n.v.t. 

 

NB: Betere beschrijving voortgangsindicator is wenselijk.  

                                                           
8 Voorstel: check of monitoringsresultaten van “ons water” kunnen worden gebruikt?: bijvoorbeeld wat is 
percentage mensen dat zegt te weten wat ze moeten doen bij een overstroming? 
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✓ Maatregel: Herstel, nazorg en evaluatie 

Soort maatregel: Afzonderlijk en maatschappelijk herstel, milieuherstel en overige herstel- en 
evaluatieonderwerpen 

Omschrijving: Het doel van herstel en nazorg is dat een gebied na een (dreigende) overstroming 
weer zo snel mogelijk normaal kan functioneren. Herstel en nazorg omvat onder meer de 
uitvoering van waterstaatkundige, infrastructurele en maatschappelijke herstelmaatregelen na de 
overstroming, het afbouwen van de calamiteitenorganisatie en evaluatie van de crisisbeheersing. 
Wie schade lijdt als gevolg van overstromingen, kan in sommige gevallen een schadevergoeding 
krijgen van de rijksoverheid (Wet tegemoetkoming schade bij rampen). 

Bijdrage aan doel: Wederopbouw en lenigen nood na afloop van crises 

Locatie: Rijn, Maas, Schelde, Eems 

Verantwoordelijke partij: Rijk, gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio's 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

Heeft calamiteit plaatsgevonden?: 
'niet gestart’, ‘in planvoorbereiding’, 
‘in uitvoering - aanleg’, ‘in uitvoering 
- beheer’, ‘gereed’ 

Toelichting: 

Zo ja, heeft herstel, nazorg en evaluatie naar behoren 
plaatsgevonden? 
Is er invulling gegeven aan het beleidsdocument 
Bevolkingszorg op orde 2.0 voor het incidenttype 
overstromingen ja/nee 
 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Bron voortgang indicator: 

Gemeenten (beleidsdocument 
Bevolkingszorg op orde 2.0) 
Veiligheidsregio’s. 
 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan gemeenten (VNG?) en VR’s 

Besteed budget: 
n.v.t. 

 

NB Huidige formulering voortgangsindicator leent zich niet goed om uit te drukken in één van de vier 

voortgangsstatussen.   
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✓ Nederland bereidt zich voor op toekomstige ontwikkelingen die van belang 

zijn voor de crisisbeheersing bij overstromingen. 

o Primaire waterkeringen 

✓ Maatregel: Kader grootschalige evacuatie 

Soort maatregel: Besef en paraatheid onder publiek 

Omschrijving: Het Kader geeft het bestuurlijk proces weer om tot keuzes over evacuatie te 
komen, in aansluiting op de bestaande taakverdeling tussen regio's en rijk. Verder regelt dit Kader 
dat Rijk en Veiligheidsregio's hun maatregelen goed onderling kunnen afstemmen bij 
grootschalige rampen. 

Bijdrage aan doel: Beperking slachtoffers ten tijde van crises 

Locatie: Rijn, Maas, Schelde, Eems 

Verantwoordelijke partij: Rijk 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

Is er een Kader: 'niet gestart’, ‘in 
planvoorbereiding’, ‘in uitvoering - 
aanleg’, ‘in uitvoering - beheer’, 
‘gereed’ 

Toelichting: 

Stand van zaken en status van het Kader grootschalige 
evacuatie 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Bron voortgang indicator: 

V&J stelt Kader beschikbaar 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan Rijk (V&J) 

Besteed budget: 
n.v.t. 
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✓ Maatregel: Module grootschalige evacuatie bij overstromingen 

Soort maatregel: Besef en paraatheid onder publiek 

Omschrijving: Voor het ramptype overstromingen vormt het opstellen van de module 
grootschalige evacuatie bij overstromingen één van de nader uit te werken thema's van het Kader 
grootschalige overstromingen. 

Bijdrage aan doel: Beperking slachtoffers ten tijde van crises 

Locatie: Rijn, Maas, Schelde, Eems 

Verantwoordelijke partij: Rijk 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

Is module uitgewerkt: 'niet gestart’, 
‘in planvoorbereiding’, ‘in uitvoering 
- aanleg’, ‘in uitvoering - beheer’, 
‘gereed’ 

Toelichting: 

 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Bron voortgang indicator: 

V&J stelt kader op. 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan rijk (V&J) 

Besteed budget: 
n.v.t. 
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✓ Maatregel: Samenwerking versterken 

Soort maatregel: Besef en paraatheid onder publiek 

Omschrijving: De ministeries van IenM en V&J, de waterbeheerders en de veiligheidsregio's gaan 
de samenwerking bij crisisbeheersing versterken. Het doel is een roadmap te ontwikkelen voor 
effectieve samenwerking. 

Bijdrage aan doel: Beperking slachtoffers ten tijde van crises 

Locatie: Rijn, Maas, Schelde, Eems 

Verantwoordelijke partij: Rijk en veiligheidsregio's 

 

Voortgangsindicator (kwalitatief): 

Maatregel uitgevoerd: 'niet gestart’, 
‘in planvoorbereiding’, ‘in uitvoering 
- aanleg’, ‘in uitvoering - beheer’, 
‘gereed’ 

Toelichting: 

Is implementatie begonnen, wat is eraan gedaan? 
Waar mogelijk brug slaan met project Water en Evacuatie. 

Voortgangsindicator (kwantitatief): 

n.v.t. 

Toelichting: 

n.v.t. 

Bron voortgang indicator: 

Ministerie V&J toelichting vragen. 

Wie vraagt uit aan wie: 

IHW aan rijk (V&J). 

Besteed budget: 
n.v.t. 

 

Er is aan V&J gevraagd opmerkingen te plaatsen. Deze komen mogelijk nog. 

 

 

 


