
“Verkeerstoren” (VT)



Agenda
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• Geschiedenis

• De bedoeling

• Droogte 2018

• Leerpunten

• Dromen



Het begin 2009: 4->1
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Er wordt een start gemaakt met de werkelijke fysieke
invulling van één centrale regelkamer (CRK). De benodigde 
apparatuur voor de start is op dit moment reeds aanwezig 
maar staat verspreid in de 4 huidige gebieden opgesteld. De 
voorgestelde regelkamer kent alleen een dagbezetting (1 a 2 
personen). 

De inrichting en overgang naar een centrale regelkamer kan 
plaatsvinden naast het normale bedrijf (de winkel blijft 
open).



Plan Do!…..check act?

• maatschappelijke en bestuurlijke 
druk: prestaties, kosten en risico’s 

• hogere complexiteit procesvoering

• Integraliteit, samenwerken in de 
waterketen

• omgevingsbewustzijn.

• Leren en verbeteren PDCA en 

verantwoorden!



De geschiedenis van de VT
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• Reorganisatie 2009

• Houtskoolschets WS/ZB 2010

• Pilot WS 2011

• Brabantse waterschappen WS 2012/13 

• Project ZB 2014/15

• Start VT 2016 WS/ZB

• Waterketen 2018

• NCW 2018



Beeld 2016



De bedoeling: overzicht-regie-verbinding

• Gebied brede integrale pro actieve afwegingen

• Ontsluiten, delen en verrijken informatie

• Beheersbare calamiteiten (NCW)

• Leren en verbeteren (PDCA)

• Verbinden waterketen-watersysteem-omgeving

• Verbinden strategie-operatie
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Praktisch intermezzo: Droogte 2018

Doorspoelen blauwalgen en zout, met dank aan RWS en scheepvaart!



Waterkwaliteit



Grondwater



Oppervlaktewater onttrekkingsverbod



En hoe goed hebben we het nu gedaan?



Dilemma: focus 
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Dilemma: project, proces, innovatie?
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Dilemma: ontmoetingsplaats of team
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Dilemma: mandaat of advies? 
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Dilemma: What’s in a name?



Ervaringen ----

• Functioneel beheer te veel vanuit applicaties

• Data onvoldoende op orde

• Praktische knelpunten Proces,- en kantoor 
automatisering

• Operationele zuigkracht, waan van de dag

• Beperkte aansluiting beleidsmakers

• Eigenaarschap



Ervaringen ++++

• Samen optrekken WS en ZB

• Samenwerken met gemeenten, RWS, 
veiligheidsregio, andere waterschappen etc.

• Beeldvormende rol bij calamiteiten

• Aanlandplek veldmedewerkers

• Aanjager met energie en visie helpt enorm

• Bestuurders uitnodigen, vertrouwen

• Verbinding met front office, communicatie



Droom: van control naar faciliteren

• Iedereen deelt alles vanuit elke plaats

• AI en praktijkervaring versterken elkaar

• Flexibele dienstverlening ondersteund door 
efficiënte back office



Stelling

Centrale regie op 
tactisch niveau 
bestaat bij de gratie 
van operationele en 
bestuurlijke 
slagvaardigheid en 
draagvlak


