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Opsteller 

Lida de Vent (IHW, secretaris EG-Chemie) 

Voorzitter 

Ingrid Bakker (RWS) 

 

Notulist 

Sigrid Hendrikse (IHW) 

Onderwerp 5-8-2021Intern 

Overleg Expert Groep Chemie 

Datum en plaats 

11 mei 2023 14.00 uur, (Teams) 

Genodigden 

Mohamed Adahchour (Eurofins) 

Ingrid Bakker (RWS) 

Ronny Bosch (Vitens) 

Simone van Dam (HHNK) 

Iris van Dijk-Berghuis (RWS) 

Ferry van Tol (Aqualab Zuid) 

Dylan Bok (Aqualab Zuid) 

Rene Zander(Waterproef) 

Sigrid Hendrikse (IHW) 

Lida de Vent (IHW) 

Agendaleden 

Pieter van der Mossel (Wetterskip Fryslân) 

Ton van Leerdam (KWR) 

Ciska Overbeek (HHDSR) 

Harmen Willemse (SIKB) 

Dolf Daal (IHW) 

Emmely Koornstra (IHW) 

Marloes Schiereck (IHW) 

Stephany de Maaijer (IHW) 

Joost Voorman (IHW) 

Optioneel genodigde, Indieners wijzigingsvoorstellen 

Henny van den Heuvel (RWS): W-2304-0009, W-2304-0007 

Aad Windmeijer (Eurofins) W-2209-0003 

 

1 Opening 

De voorzitter van dit overleg zal Ingrid Bakker zijn. Indien er agendapunten zijn ingestuurd n.a.v. van 

de uitnodiging van dit overleg zullen we deze invoegen.  

2 Mededeling (voorzitter) 

• Koos Boersma heeft een andere baan en werkt nu bij Geonovum. Dolf Daal neemt zijn functie 

over als omgevingsmanager/informatiearchitect van het Informatiehuis Water. 

• Er is een enquête verstuurd naar alle EG leden om inzicht te krijgen in hoe de inzet van de EG’s in 

het wijzigingsproces ervaren wordt. De respons was hoog en een aantal personen heeft ook 

aangegeven mee te willen denken over mogelijke verbeteringen. Het Aquo team gaat als 
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vervolgstap een bijeenkomst organiseren waar we twee voorstellen willen presenteren en 

bespreken.  

• Het Forum Standaardisatie heeft eind 2022 geëvalueerd of de Aquo-standaard (met SIKB0101 en 

0102) op de Pas Toe Of Leg Uit-lijst van de Verplichte Openstandaarden moet blijven. Conclusie is 

ja, met de aanbeveling om het gesprek aan te gaan met oppervlaktewater-beheerders om te 

onderzoeken wat er nodig is om de Aquo-standaard voor hen beter te laten werken. Dat gesprek 

willen wij graag aangaan. 

3 Actiepunten uit vorig overleg (voorzitter) 

Uit het verslag van het vorig overleg dd 2022-10-13, te vinden op Expertgroepen - AQUO 

nummer Actiepunten Uitvoerende Status-datum Status 

20220512-03 

- Uitzoeken wat nu precies bedoeld 
wordt met petrogene koolwaterstoffen.  
- Is er al een te gebruiken bestaande 
domeinwaarde hiervoor?. 
-wat is de relevantie van deze term 
voor de Aquo 
- (meer)info over deze analyse 

Ferry 
 
allen 
 
Mohamed 

13-10-2022 

Eigenlijk nog steeds geen “echte” 
duidelijkheid. W-2203-0002. 
Mogelijk kunnen we met dit 
overleg een doorslag krijgen van 
Mohamed >> W-2203-0002 is 
afgewezen (ten behoeve van de 
uitwisseling met TerraIndex en 
TerraBase voor Belgische klanten 
is door indiener een eigen "SIKB-
code" aangemaakt. 

20221013-01 
Uitwisselgegevens over D50 e.d. 
uitwerken en op de agenda zetten voor 
de volgende keer 

Marga (Ingrid/ 
Ferry)  

13-10-2022 

Nieuw, maar let wel hier is juist 
een nieuw RfC W-2209-0003 over 
gemaakt, wat nog uitgewerkt en 
besproken moet worden >> Staat 
op de agenda 

20221013-02 
Enquête uitzetten hoe de voortgang van 
de EG-overleggen. 

IHW 13-10-2022 
>> Mededeling staat op de 
agenda >> afvoeren 

20221013-03 
Fysieke testdag (SIKB) over uitwisselen 
van analysegegevens 

Info van Ferry 13-10-2022  

20221013-04 Volgend overleg bij Aqualab-Zuid?  Ferry? 13-10-2022  

4 Wijzigingsvoorstellen (secretaris) 

Elk wijzigingsvoorstel wordt in slechts één expertgroep behandeld (ter advies voorgelegd). Alle 

wijzigingsvoorstellen kunt u inzien op de Aquo-sharepoint1 . Alle wijzigingsvoorstellen voor de 

komende updateronde vindt u in het menu links, onder Updateronde: 2023-06. Hier staan zowel de 

al doorgevoerde kleine wijzigingen als ook de nu ter advies voorgelegde wijzigingsvoorstellen aan de 

diverse EG’s. U kunt sorteren en selecteren per kolomkop. 

De wijzigingsvoorstellen die in dit overleg worden voorgelegd aan deze expertgroep vindt u in het 

 
1 Op de Aquo-sharepoint dient u in te loggen met een gastaccount: Inlognaam: aquogast@gmail.com Wachtwoord: gastaquo2018, of vraag een persoonlijk 
account aan zodat u geattendeerd kunt worden op RfC’s die voor u van belang zijn. Let wel, indien uw organisatie niet werkt met Office 365 zal de Aquo-
sharepoint niet werken. Dit is op te lossen door een specifiek persoonlijk account aan te vragen bij de servicedesk van IHW waarbij u aangeeft dat u geen Office 
365 gebruiker bent. 

https://www.aquo.nl/index.php/Expertgroepen
https://www.aquo.nl/file_auth.php/aquo/c/c7/VER_EG_Chemie_20200514.pdf
https://hetwaterschapshuis.sharepoint.com/sites/aquo/Wijzigingsvoorstellen/Forms/202306.aspx
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menu links, onder Te bespreken in: EG Chemie. 

Wijzigingsnummer Korte Omschrijving Indiener 

W-2209-0003 
Wijzigen Parameters over de korreldiameter waaronder 
mediaan 

Aad Windmeijer 

W-2304-0007 Toevoegen som isomeer aan Domeintabel Parameter Henny van den Heuvel  

W-2304-0009 Toevoegen 2x code in dmtbl kwaliteitsoordeel Henny van den Heuvel  

5 Rondvraag 

Gelegenheid tot het stellen van vragen wat dit overleg aangaat. 

6 Volgende bijeenkomst & sluiting 

Volgend overleg staat gepland op donderdag 12-10-2023 via Teams. Doel van de Expertgroep zie 

www.aquo.nl en zie het wijzigingsproces 

 

Roulerend voorzitterschap EG chemie 

Bij een geannuleerd overleg blijft de voorzitter staan voor een volgend overleg. 

Als men een overleg NIET kan voorzitten, regelt men zelf een andere voorzitter door te ruilen o.i.d. 

Vóór het overleg vindt er afstemming plaats over het overleg met IHW en de voorzitter.  

 

datum Beoogde Voorzitter 

2022-13 oktober Iris van Dijk (RWS) 

2023-11 mei Ingrid Bakker (RWS) 

2023-12 okt Ronny Bosch (Vitens) 

2024-mei Simone van Dam (HHNK) 

2024-okt René Zander (Waterproef) 

2025-mei Ferry van Tol (Aqualab Zuid) 

2025-okt Mohamed Adahchour (Eurofins) 

  

 

 

 

 

 

https://hetwaterschapshuis.sharepoint.com/sites/aquo/Wijzigingsvoorstellen/Forms/EG%20Chemie.aspx
https://www.aquo.nl/file_auth.php/aquo/c/c7/VER_EG_Chemie_20200514.pdf
https://hetwaterschapshuis.sharepoint.com/:x:/r/sites/aquo/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA639C1FC-E424-4BCA-98C1-521C0200E4B5%7D&file=W-2209-0003.xlsx&action=default&mobileredirect=true&wdLOR=c68D69BA4-81A8-40AE-A12F-563EA34C1829&cid=7651ccff-e714-4fa2-953a-b2497b876288
https://hetwaterschapshuis.sharepoint.com/:x:/r/sites/aquo/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE0196583-630F-499F-90C0-86D5601C0CB0%7D&file=W-2304-0007.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://hetwaterschapshuis.sharepoint.com/:x:/r/sites/aquo/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B8B0F7AAE-A77D-40D8-B424-8A69A98EADFE%7D&file=W-2304-0009.xlsx&action=default&mobileredirect=true
http://www.aquo.nl/
https://www.aquo.nl/index.php/Wijzigingsproces_toelichting

