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Geadresseerde
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hoofden A

• Datum

13 februari 1998

Doorkiesnummer

0118 686 410
Bijlage(n)

3

Van

A. Hoekstra

Onderwerp

Zeeweringen

Aanvang 1997 is ingevolge een ministeriële opdracht simultaan gestart met
de beleidsvoorbereiding, het ontwerp en de uitvoering van de versterking
van de bekleding van de zeeweringen langs de Nederlandse kust.

Gezien de vele samenwerkingsaspecten tussen de specialistische diensten,
HK en de directie Zeeland doe ik u terzake een korte notitie ter
kennisneming toekomen_
De feitelijke samenwerking zal middels contracten/protocollen jaarlijks
vorm worden gegeven.
Het eerste jaar (1997) is in Zeeland gekenmerkt door. een hausse met
betrekking tot de in de aanhef van deze brief genoemde aspecten (beleid,
ontwerp, uitvoering) reden waarom u nu pas over het totaal kader wordt
bericht.

Met vriendelijke groet,
l.-HID,

~~~

A. Hoekstra_

Postadres postbus 5014, 4330 KA Middelburg

Bezoekadres Koestraat 30

Telefoon (011 B)-68 60 00

Telefax (0118)-686231/64 0215

Bereikbaarmet buslijnen52,53, 54, 59 ·10 minuten te voet vanaf station
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Notitie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Aan
D'WW(HID)
Postbus 5044
2600 GA Delft

Bouwdienst (HID)
Postbus 20.000
3502 LA Utrecht

RIKZ (HID)
Postbus 20907
2500 EX Den Haag

Directie Zeeland (HID)
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Contactpersoon

A. Hoekstra
Doorkiesnummer

0118- 68~ :4'iO

Datum

12 februari 1998
Ons kenmerk

Bijlage(n)

2 (figuur 1 en 2)
Uw kenmerk

Onderwerp

Scope en kader versterking zeeweringen (m.n. Zeeland)

•

A. Opdracht
Na discussie in de Tweede Kamer over de consequenties van nieuwe inzichten in de sterkte van
gezette steenbekledingen op de primaire waterkeringen in Nederland in oktober 1996 heeft
de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat een
drieledige opdracht verstrekt:
1. het in kaart brengen van de totale omvang van de problematiek van de gezette

steenbekleding;
2. het i.s.m. de beheerders opstellen van een plan voor uitvoering van de verbetering van deze

werken (prioritering en werkwijze) en het in 1997 en de jaren daaropvolgend in uitvoering
nemen van de meest urgente dijkvakken in Zeeland;

3. het ontwerpen van een financiêle regeling.

B. Organisatie uitvoering Zeeweringen landelijk
Deze opdracht aan de DG-RWS heeft geleid tot een uitvoerende organisatie zoals is
weergegeven in figuur 1. De HID D'WW is daarbij als opdrachtnemer verantwoordelijk voor ad. 1
als bovengenoemd. De HID van Zeeland voor het deel van ad. 2 als hier voorgenoemd dat in
Zeeland speelt. De directies Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Nederland en
IJsselmeergebied t.z.t, het in hun directie spelende probleem. Ad. 3 als hiervoor genoemd, wordt
door HKA getrokken.

C. Organisatie uitvoering Zeeweringen Zeeland
De bij de realisatie van het produkt Zeeland betrokken partijen intern- en extern RWS zijn
weergegeven in figuur 2.

Tevens zijn daarbij benoemd de documenten waarin de afspraken met betrokkenen over taken,
bevoegdheden, verantwoordelijkheden en hun rol in het realisatieproces zijn/dienen te worden

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pIa postbus 114. 4460 AC Goes

Telefoon 0113 - 241370

Telefax 0113 - 21 61 24

Bezoekadres pIa waterschap ZeeUWse Eilanden, Piet Heinslraat 77,4461 GL Goes

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd in samenwerking met de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland

Bereikbaar vanaf NS-station richting Goes-West. Na ongeveer 150 m is de ingang van het waterschapskantoor aan de rechterkant
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vastgelegd.

In het volgende wordt nader ingegaan op de inhoud van deze documenten.

D. Inhoudelijk
1. Opdracht (Minister V&W aan DG-RWS) verbetering Zeeweringen landelijk

1.1 Zie blz. 1.
1.2 Bestuursovereenkomst landelijke financiering Zeeweringen.

• In deze overeenkomst wordt vastgelegd de financiêle regeling tussen Rijk en Unie van
Waterschappen inzake de kosten van de landelijke verbetering Zeeweringen
(Bijdrageregeling). Door RWS wordt gestreefd om deze overeenkomst in 1998 te sluiten.

2. Opdracht verbetering zeeweringen Zeeland.

2.1. Contractpartijen: Jaarcontracten tussen DG-.RWS en HID-Zeeland.

2.2. Omschrijving van de opdracht met duidelijke demarcatie
• Verbetering van steenbekledinqen Joventafel met status 'onvoldoende' naar 'goed' incl.

steenbekledingen \)nclel~afel van dezelfde dijkvakken indien bij nadere toetsing door PZ
blijkt dat deze status 'onvoldoende' bezitten.
De desbetreffende dijkvakken zijn opgenomen in de overzichtsstaat, bijlage 2 van het
projectplan.

2.3. Opleverdatum produkt Zeeland
• Verbetering steenbekledingen van de dijkvakken genoemd in bijlage 2 van het projectplan,

voltooid per 01-10-2004.

2.4. Budget produkt Zeeland
• Voor het produkt Zeeland is een projectbudget benodigd van ad. Mfi. 415* ± 30% (incl.

engineering, diversen, object onvoorzien, BTW en excl. IBO-RWS personeel). De
voorgestelde meenarenreeks daarbij luidt: '

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
40 50 60 60 60 60 60 25

* Afgeleid uit van de financiêle onderbouwing van brief van de Minister aan de
Tweede Kamer.

• 2.5. Bevoegdheid
• HID-Zeeland heeft de verantwoordelijkheid en bevoegdheid om de te volgen werkwijze

voor realisatie product Zeeland en de organisatie daarvan vast te stellen.

3. Samenwerkingsprotocollen zeeweringen Zeeland.

3.1. Jaarlijks protocol van samenwerking tussen HID-Zeeland en HID's D'NN, RIKZ en BD.

3.2. Omschrijving van de opdracht met duidelijke demarcatie
• HID-D'NN:

• aanleveren van toetsmethodieken/toetsregels per type glooiing constructie uiterlijk
per 01-03-1998

• aanleveren van ontwerpregels voor glooiingconstructies
• opstellen van onderzoeksprogramma's in het kader van het project, begeleiding

van dit onderzoek en vertaling van de onderzoeksresultaten in toets- en
ontwerpregels

• participatie in de ontwerpteams en toetsteams tot einde project.

• HID-RIKZ:
• aanleveren van te hanteren hydraulische randvoorwaarden Westerschelde uiterlijk

per 01-02-1998
• idem Oosterschelde uiterlijk per 01-07-1998.

• HID-BD:
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• participeren in ontwerpteams tot einde project.
• ondersteuning bij opzetten en implementatie van methodieken en systemen t.b.v.

de projectbeheersing (planning, kostenbeheersing, risico-analyse,
kwaliteitsborging).

3.3. Opleverdatum.
• De samenwerkingsprotocollen Zeeweringen Zeeland worden jaarlijks aangegaan

gedurende de looptijd van het project, voorlopig tot 01-10-2004. Na afronding van de
thans in uitvoering genomen landelijke inventarisatie 2001 zal de looptijd van het
project Zeeland nader worden vastgesteld

3.4. Gereserveerd budget t.b.v. de samenwerkingsprotocollen.
• Jaarlijks zullen per dienst protocollen, afgeleid van de jaarplannen PZ, worden

opgesteld (en ondertekend) waarin de activiteiten, personele inzet en financiêle
middelen worden vastgesteld.

3.5. Verantwoordelijkheden.
• De participerende directies/diensten zijn verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en

geschiktheid van voor het project Zeelanc;l in te zetten personeel en voor de tijdige en
correcte uitvoering van de in het protocol overeengekomen werkzaamheden.

4. Projectplan en bestuurlijke omgev;:j~ Zeeweringen Zeeland

4.1. Het projectplan Zeeweringen Zeeland is het opdrachtdocument tussen de I.-H.I.D.-Zeeland
(hoofd AX) en de projectmanager PZ. In het projectplan zijn de opdrachtformulering, de
gehanteerde uitgangspunten, het projectbudget, de datum van oplevering project en de
werkwijze omschreven.

Bij het opstellen van het projectplan ten behoeve van de uitvoering van het produkt Zeeland is er
van uit gegaan dat een duidelijke afbakening en helderheid islwordt geboden.

4.2. Bestuursovereenkomst voorfinanciering 1997 Zeeweringen Zeeland.
In deze overeenkomst is opgenomen de verrekening conform de financiêle regeling in document
1,2 van de door RWS in 1997 gedane voorfinanciering betreffende gerealiseerde werken
Zeeweringen Zeeland. Deze overeenkomst wordt in 1997 gesloten, vooruitlopend op de uitkomst
van de besprekingen over de financiêle regeling. .

4.3. Beheersovereenkomst Zeeweringen Zeeland.
In deze overeenkomst is voor de jaren Urn 2004 de personele en materiêle inbreng van de
waterschappen in het project Zeeweringen Zeeland opgenomen alsmede de verrekening van
daarmee gemoeide kosten.

5. Overige (ad hoc) overeenkomsten

•



Figuur 1

Uitvoerende organisatie verbetering zeeweringen landelijk

Project
landelijke
inventarisatie

IMinV&W I

IDG-Ls I

.--- 1

IHID-Zld
I

IHID-X ..
Project Project
Zeeweringen Zeeweringen
Zeeland Directie X



..
Figuur 2

Bij project Zeeweringen Zeeland betrokken partijen
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