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Opsteller 

Toon de Rouw (IHW) 

Onderwerp 

Overleg Expertgroep WV/WS  

Notulist 

Stephany de Maaijer 

Datum en plaats overleg 

14 oktober 2021 14.00 uur online via Teams 

Voorzitter 

Koos Boersma (IHW) 
 

Genodigden 

Leden expertgroep   

Joost Christiaans (WS Rivierenland)   

Lennaert Denekamp (HHNK)   

Guus Huls (Het Waterschapshuis)   

Harmen Faber (Rijkswaterstaat)   

Erwin Hogema-Schoen (HHNK)  

Sander Kapinga (WS Rivierenland)   

Guido van der Kolk (WS Hollandse Delta)   

Wim Ypma (Wetterskip Fryslân)   

  

Agendaleden expertgroep WV/WS   

Tamar Bakker (WS Noorderzijlvest)   

Kim Sun Lam (Deltares)   

Cees van Oosterhout (HHSK)  

Marian Nieuwenhuizen (WSRL)   

Johan Reefman (WS Vechtstromen)   

Stephany de Maaijer (IHW) 

Indieners wijzigingsvoorstellen: 

Bram van Langen (Waternet) W-1912-0016  

Bram van Langen (Waternet) W-2012-0015  

Gerry Roelofs (Rijn en Ijssel) W-2006-0006 

 

1. Opening (door de voorzitter) 

2. Mededelingen (door de voorzitter) 

 Live vergaderen mag weer. Wat wil men? 

 Het voornemen is om IHW en de Aquo-standaard breder bekend te maken bij leidinggevenden van EG-

leden door het jaarverslag van IHW ook aan hen te sturen. Daarvoor zouden we graag de 

emailadressen ontvangen. 

 De “parameterlijst….” gaat met deze aankomende update gewijzigd worden qua naam.  

 Oud RfC W-1805-0020 (kolom omschrijving in domeintabel Parameter vergroten) wordt eindelijk 

doorgevoerd.  

 Zoals eerder gemeld zullen de Aquo-DS en Aquo-lex vanaf de voorlaatste update 2021-06 niet meer 

worden bijgehouden. Ze waren tot op heden nog wel te benaderen, maar ook dat gaat vervallen na de 

update van 2021-12. Alle up to date gegevens van de Aquo-standaard zijn te vinden op www.aquo.nl 

 

 

http://www.aquo.nl/
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3. Actiepunten uit vorig overleg (door de voorzitter) 

Het verslag van het vorig overleg staat onderaan de pagina van de Expertgroep onder wijzigingsproces op 

www.aquo.nl. 

Actiepuntenlijst  

#  Actie  Uitvoerende  
Status-

datum  
Status  

20191010-

01  

Hoe noemen andere standaarden 

handreikingen die vergelijkbaar zijn 

met de Aquo-parameterlijsten?  

Koos 

Boersma  

14-5-2020  

  

  

  

  20-5-

2021  

 

 

14-10-

2021 

I.v.m. nieuwe naam voor Aquo-

parameterlijsten.  

We zijn bezig met nieuwe omgeving 

in dat kader zijn we ook bezig om 

alle documentatie te bekijken. Actie 

blijft staan.  

 Blijft staan omdat we er nog mee 

bezig zijn.   

 

Parameterlijsten gaan hulplijsten 

gegevensuitwisseling heten. 

20210520-

01  

Zijn er vanuit de 

WILMA communities mensen zijn 

die kunnen aansluiten bij de samen 

te stellen werkgroep 

watermanagementinformatie. Zie 

ook actiepunt 20191010-03.  

allen  
 14-10-

2021 

 Werkgroep is al een paar keer bii 

elkaar gekomen.  

20210520-

02  

Uitzoeken info verschil tussen 

EG Damo en EG WV/WS  
Toon  

 14-10-

2021 

 Contact met DAMO EG loopt. 

Koos geeft een statusupdate op de 

voortgang.  

 

20210520-

03  

Activiteit opstarten om breder 

discussie te voeren over de 

doorontwikkeling van Aquo in 

samenhang met andere 

standaarden.  

Koos/Toon  
 14-10-

2021 
 Nog geen voortgang. 

20210520-

04  

Uitwerken wijzigingsvoorstel W-

2012-0015 (Defosfateringinstallatie) 
Toon  

 14-10-

2021 

Loopt in het kader van het 

behandelen van 

wijzigingsvoorstellen. Gaat van 

aktielijst af. 

https://www.aquo.nl/file_auth.php/aquo/0/0d/VER_EG_WV_WS_20210520_V1-.pdf
http://www.aquo.nl/
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20210520-

05  

Contactgegevens sturen van 

Arjan Immink  
Lennaert      

  

 

4. Wijzigingsvoorstellen (door secretaris) 

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

wijzigingsvoorstellen kunt u inzien op de Aquo-sharepoint1. De wijzigingsvoorstellen voor de komende 

updateronde vindt u in het menu links, onder Updateronde: 2021-12. Hier staan zowel de al doorgevoerde kleine 
wijzigingen als ook de nu ter advies voorgelegde wijzigingsvoorstellen aan de diverse EG’s. 
 
De wijzigingsvoorstellen die in dit overleg worden voorgelegd aan deze expertgroep vindt u in het menu links, 

onder Te bespreken in: EG WV/WS. 

 

Er staan 0 wijzigingsvoorstellen ter advies, 3 ter discussie en 0 ter info. 

 

5. Rondvraag 

6. Volgende bijeenkomst & sluiting 

Volgend Expertgroep overleg is op donderdag  12 mei 2022, graag tot dan! 

Doel van de Expertgroep zie www.aquo.nl. 

 

                                                           
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. 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. Aquo-sharepoint 
gebruikersinstructie. 

 

https://hetwaterschapshuis.sharepoint.com/sites/aquo/Wijzigingsvoorstellen/Forms/202112.aspx
https://hetwaterschapshuis.sharepoint.com/sites/aquo/Wijzigingsvoorstellen/Forms/EG%20Waterveiligheid%20%20systeem%20WVWS.aspx
https://www.aquo.nl/index.php/Expertgroepen
http://www.aquo.nl/documents/2019/05/gebruikersinstructie-aquo-sharepoint.pdf
http://www.aquo.nl/documents/2019/05/gebruikersinstructie-aquo-sharepoint.pdf

