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Commitment Hoogwaterbeschermingsprogramma 
 
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een alliantie van de waterschappen en Rijkswaterstaat. Er wordt 
samen gewerkt aan versterking van de dijken voor een waterveilig Nederland in 2050. 
 
Hoogwaterbescherming zit in de genen van ons lage land, Nederland is de best beveiligde delta ter wereld. Het werk 
aan de primaire keringen is echter nooit af. Om gesteld te staan voor de zeespiegelstijging en grotere afvoeren in de 
rivieren staan we de komende jaren voor een grote opgave. Vele dijkwerkers zetten zich daarom dagelijks met passie 
en trots in om keringen te versterken. 
 
In de afgelopen jaren is door de alliantie van waterschappen en het Rijk gebouwd aan het hoogwaterbeschermings-
programma. De financiering is structureel geborgd waarbij waterschappen en Rijk ieder de helft bijdragen. Veel 
projecten zijn in voorbereiding en de eerste projecten zijn al gerealiseerd (zie laatste alinea). Er is veel geïnvesteerd in 
innovatie en de eerste besparingen zijn al verzilverd. De bijdrage vanuit de markt (o.a. Reyrinkgroep) is om innovatieve 
ontwerpen en werkmethodes gemeengoed te maken in dijkversterkingsprojecten. 
 
Doelstelling 
Het doel van het HWBP is om in 2050 alle primaire keringen op een sobere en doelmatige wijze versterkt te hebben 
(indien uit de periodieke beoordeling is gebleken dat deze niet aan de normen voldoen), zodat deze voldoen aan de 
wettelijke normen zoals die zijn vastgelegd in de Waterwet. Daartoe zijn de volgende ambities benoemd: 
• De productie verhogen naar gemiddeld 50 kilometer per jaar; 
• De gemiddelde kosten per kilometer te beperken tot 7 mln euro per km. 
 
Alliantieprincipes 
Om de gezamenlijke ambities doelmatig en beheerst te kunnen realiseren, willen het Rijk en de waterschappen in de 
alliantie HWBP nauw samenwerken. Een effectieve krachtenbundeling vergt dat de alliantiepartners samenwerken op 
basis van een gezamenlijke set van waarden en normen die richting geven aan de houding en gedrag van alle 
betrokkenen. Voor het HBWP zijn daartoe in de bestuurlijk vastgestelde alliantieprincipes de volgende gezamenlijke 
waarden benoemd van waaruit alle partijen willen werken: 
1. Best for Program: we handelen vanuit het collectief belang van de alliantie als geheel en we werken gezamenlijk 

aan maatschappelijk optimale oplossingen voor waterveiligheid; 
2. Solidair: we dragen gezamenlijk bij aan de financiering en uitvoering van de Nederlandse versterkingsopgave, 

ongeacht onze individuele belangen. We zijn gelijkwaardig en samen verantwoordelijk; 
3. Rolzuiver: we vervullen verschillende rollen in het HWBP (uitvoerder, financier, toezichthouder, kadersteller) en 

combineren deze soms. We zijn rolzuiver in het belang dat we behartigen; 
4. Transparant: we zijn open naar elkaar; als ons individuele belang botst met het collectieve belang, maken we dit 

bespreekbaar; 
5. Voorspelbaar en verrassingsvrij: we maken risico's en issues vroegtijdig bespreekbaar, zodat hierop gezamenlijk 

gestuurd kan worden en besluiten zorgvuldig tot stand kunnen komen; 
6. Betrouwbaar: we maken heldere afspraken met elkaar en komen die na. De alliantieprincipes vormen de 

bestuurlijke paraplu van de samenwerking in het HWBP. In de alliantieprincipes zijn de bestaande doelen en 
scope van de alliantiesamenwerking bevestigd en zijn uitgangspunten geformuleerd voor sturing en organisatie 
van het HWBP. 

 
Aanpak 
De opgave en ontwikkelingen van het HWBP vragen om het vinden van een aanpak die gefocust is op het beheerst 
realiseren van de versterkingsopgave die tegelijkertijd voldoende flexibel is en ruimte biedt om in te spelen op 
ontwikkelingen en behoeften in de omgeving. Om de programmadoelen en ambities te kunnen realiseren gaat het 
HWBP uit van de volgende aanpak: 
• Werken aan een beheerste doorgroei van het HWBP vanuit de bestaande bestuurlijke afspraken; 
• Projecten en beheerders centraal stellen; 
• Nauwe(re) samenwerking tussen beheerders en programmadirectie; 
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• Een robuust programma door een zorgvuldige voorbereiding van te starten projecten; 
• Een kosteneffectief programma door sturing op urgentie; 
• Een doelmatig programma door het voorkomen en beperken van “majoreren” (het onnodig stapelen van 

conservatieve aannames) en regret kosten; 
• Een flexibel programma door voortrollend programmeren, voorfinanciering en adaptieve benaderingen; 
• Efficiënte processen (programmeren/begroten, subsidie verlenen en rapporteren/verantwoorden) door heldere 

kaders en tijdige afstemming van issues en onzekerheden; 
• Samen werken met de markt om te komen tot slimme contract- en aanbestedingsvormen; 
• Investeren in kennis en innovaties die bijdragen aan de realisatie van de programmadoelen; 
• Continu leren en verbeteren voor effectievere en efficiëntere processen; 
• Een professionele programmadirectie met een toetsende, faciliterende en regisserende taak. 
 
Project overstijgende verkenningen (POV) 
Onderdeel van het HWBP zijn de POV-trajecten waarbij wij actief bijdragen / hebben bijgedragen in de uitvoering dan 
wel toevoeging van kennis. Het betreft de volgende POV-trajecten: 
• POVM (macrostabiliteit) - damwand proef in Eemdijk; 
• POVDGG (gebiedseigen grond) - Technische richtlijn grondverbeteringen. 


