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1. Opening en mededelingen
•
•
•
•

Marian Nieuwenhuizen is de opvolgster van Suzanne Bevers.
De IHW-netwerkdag 2018 is op woensdag 7 november in Utrecht. U bent van harte uitgenodigd, inschrijven
kan tot 26 oktober.
De vergaderingen van de expertgroep volgend jaar zijn op donderdag 9 mei en 10 oktober 2019. Houd die
datums s.v.p. vrij in uw agenda.
IHW overlegt met HWH over het terugbrengen van het aantal overleggen. De overlap tussen DAMO en
IMWA overlap is namelijk heel groot. IHW heeft de Aquo procedure met twee keer per jaar expertgroepen en
technische werkgroepen en HWH heeft zijn DAMO overleggen, die ook per thema onderverdeeld
worden. Het is de bedoeling om Aquo en DAMO in ieder geval in de overlegstructuur meer tot elkaar te
brengen. IHW is nu vertegenwoordigd in de strategische- en technische ketenoverleggen datastromen. We
hebben de intentie om overleggen waar mogelijk samen te voegen.

2. Wijzigingsvoorstellen
Er zijn geen wijzigingsvoorstellen waarover geadviseerd kan worden. Wel de vraag hoe verder te gaan met W1708-0004 (UIVO-W termen) dit is de vorige keer besproken, maar er zijn daarna geen reacties op gekomen.

3. Te verwijderen begrippen Aquo-lex
Aquo-lex is ontstaan uit de samenvoeging van een vijftal woordenboeken door IDSW (de voorganger van IHW).
IHW is nu bezig op te schonen. De eerste vraag is welke dubbele termen er nu uit kunnen. De vervolgvraag zal
zijn welke begrippen we überhaupt in het woordenboek willen hebben.
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In dit voorstel worden geen begrippen verwijderd, alleen dubbelingen. Iedereen kan nog commentaar geven.
Edwin gaat er een Aquo-wijzigingsvoorstel van maken.
Het valt de expertgroep op dat UIVO-W termen die eerder door de expertgroep verworpen zijn voor Aquo-lex, in
de lijst “te verwijderen begrippen” terugkomen. Waarom staat bijvoorbeeld “gemeente” in het Aquo woordenboek?
De expertgroep heeft objectieve criteria nodig om te bepalen wat wel/niet in het Aquo-woordenboek hoort. Zie
agendapunt “Criteria Aquo-wijzigingsvoorstellen”.

4. Criteria Aquo-wijzigingsvoorstellen
Criteria waaraan voorstellen getoetst moeten worden staan in een drietal documenten met acceptatiecriteria. De
betreffende drie documenten zijn te vinden op de Aquo-website (http://www.aquo.nl/update/indienen-wijziging/).
Zijn deze criteria voldoende voor de expertgroep?
Technisch zijn de praktijkrichtlijnen goed, waarvoor complimenten. Maar inhoudelijk geven ze geen antwoord. Als
er al een andere standaard is voor een nieuwe vraag, kunnen we daarnaar verwijzen. Maar als die er nog niet is,
wat dan? Nemen we iets dan op of niet?
Er is behoefte aan een inhoudelijke productvisie voor Aquo. Waar staat Aquo wel/niet voor. Wat is de focus. De
vraag van de wetgever die beantwoord moet kunnen worden? De open-data ambitie van de waterbeheerders die
beantwoord moet kunnen worden? Vormen IMWA-domeintabellen-woordenboek één geheel? Wat zijn de relaties
met andere standaarden en met DAMO?
Wie kan zo’n productvisie opstellen? Wie is de producteigenaar van Aquo? De oorspronkelijke visie van IDSW
(voorganger van IHW) kan misschien als uitgangspunt dienen. Stem de productvisie Aquo af met HWH. Er is een
gezamenlijke visie IHW-HWH op datastromen nodig.
Omvang ongeveer 4 A4 incl. plaatjes.
De vraag is breder dan deze expertgroep, zij is relevant voor alle betrokkenen bij Aquo.

5. IMWA Watersysteem
Guus licht toe hoe het IMWA model Watersysteem wordt aangepast om een (voor Inspire) bruikbare XSD te
kunnen genereren. De oorspronkelijke XSD kon niet gebruikt worden in de CDL voor de Inspire aanlevering.

6. Volgende bijeenkomst
Donderdag 9 mei 2019.

7. Rondvraag
-
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8. Actiepunten
#

Actie

Validatie Aquo-bestanden bespreken in
TW Aquo
Met de bouwer van het uitwisselformaat
voor het HWBP-programmeren van
2017100302 keringen bespreken hoe er een
koppeling gemaakt kan worden tussen
typeReferentielijn en proces
Voorstel maken voor benodigde
expertises/samenstelling expertgroep en
2018042601
criteria waaraan voorstellen getoetst
moeten worden
2017100301

2018042602

Contact leggen met DAMO expertgroep
i.v.m. afstemming

Uitvoerende

Status

Statusdatum

Edwin Wisse

Loopt

11-10-2018

Lennaert
Denekamp

Loopt

11-10-2018

Edwin Wisse

Gereed 11-10-2018

Edwin Wisse

Gereed 11-10-2018

Diverse mensen vragen of ze van de
verzendlijst willen, of ze nog agendalid
2018042603
willen zijn of wat anders hun bedoeling
is

Maria
Rosendal

Gereed 11-10-2018

Doorgeven aan IHW welke
2018042604 domeintabellen uit wijzigingsvoorstel W1712-0009 moeten blijven en waarom

Allen

Loopt

11-10-2018

2018101101 Productvisie Aquo opstellen.

Edwin Wisse

Nieuw

11-10-2018

Opmerkingen

Nieuwe actie:
Productvisie
Aquo opstellen.
Zie
Mededelingen.
Nieuw
ledenoverzicht:
zie
www.aquo.nl.

9. Besluiten
#

Datum

Besluit

Pagina 3 van 3

