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Reactíe op lnspectierapport Zorgplicht Primaire Waterkeringen

Geachte heer Dijkman,
Op 29 november 2018 ontvingen we van u het "lnspectíerapport Zorgplicht Primaire Waterkeringen
Waterschap Limburg" met ín de aanbíedingsbrief de vraag of wij kunnen instemmen met dit rapport.

aangeeft dat we hard en effectief gewerkt hebben
aan de zorgplicht voor de primaire waterkeringen en u vertrouwen heeft in de wijze waarop we de
zorgplicht hebben ingericht.
Als jong waterschap zijn we er

trots op dat de

ILT

Bij deze inrichting hebben we dankbaar gebru¡k gemaakt van de toezichtstrategie die u samen met
de Stuurgroep Zorgplicht heeft opgesteld en de basiseisen die samen met de waterschappen zijn

opgesteld. Hierin heeft de ILT laten zien een grote toegevoegde waarde te hebben in de ontwíkkelíng
van de zorgplicht bû de waterschappen. Wij hopen hier in de komende jaren tijdens onze continue
verbeteringen ook gebruikvan te kunnen maken.
ln uw rapport geeft u aan dat u geen tekortkom¡ngen heeft gesignaleerd en slechts twee
aandachtspunten. Voor wat betreft deze aandachtspunten hebben wij inmiddels de gewenste
verbeteringen doorgevoerd :
. B¡j de evaluat¡e wordt nu van een vast format gebruik gemaakt zodat verbetervoorstellen SMART
worden gerapporteerd .
. Opdrachten aan de aannemer worden uitvoeriger en SMART schriftelijk vastgelegd.
We beseffen ons dat de zorgplicht een continue proces is en de PDCA cyclus van ons
kwaliteitsmanagementsysteem nog niet overal helemaal rond is geweest. Maar, zoals u heeft gezien,
het systeem staat en het is nu zorg om op de ingeslagen weg verder te gaan. Daar zetten we de
komende jaren vol op in.
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Daarnaast vordert het organisatie ontwikkelingstraject Eenvoud en Focus waarover wij u in het
welkomstgesprek bij de reality check hebben geìhformeerd. We zijn er van overtuigd dat ook dit
traject de zorgplicht verder gaat versterken.
Ten slotte willen we de ILT bedanken voor de prettige, vakkundige en opbouwende wijze waarop
de audit heeft plaatsgevonden. Wij laten u in de toekomst graag zien hoe Waterschap limburg zích

ontwikkeld heeft tot een volwassen waterschap.
Door middel van deze brief stemmen wij in met de vaststelling en publicatie op de website van de ILT
van de Rapportage "lnspectierapport Zorgplicht Primaire Waterkeringen Waterschap Limburg" zoals
we deze 29 november van u onwangen hebben.

Wij verzoeken u bij correspondentie het volgende zaaknummer te vermelden:.20L8-7L8948.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bestuurlijk contact opnemen met Re¡n Dupont, víaIl
R.Dupont@waterschaplimburg.nl of ambtelijk met Natascha Brans, via +31 642974069
N.Brans@waterscha plimburg.nl.
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Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van Waterschap
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