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Opsteller 

Marloes Schiereck 

Voorzitter 

Dolf Daal 

 

Notulist 

Marloes Schiereck 

 

Onderwerp 5-8-2021Intern 

Overleg Expertgroep Waterveiligheid/Watersysteem 

Datum en plaats 

11 mei 2023, 14:00-16:00 teams 

 

Genodigden 

Joost Christiaans, Waterschap Rivierenland; Lennaert 

Denekamp, HHRS Hollands Noorderkwartier; Erwin  

Hogema – Schoen,  HHRS Hollands Noorderkwartier; 

Guus Huls, Het Waterschapshuis; Sander Kapinga, 

Waterschap Rivierenland; Guido van der Kolk, 

Waterschap Hollandse Delta; Ronald Ros, Wetterskip 

Fryslân; Jan bij de Vaate, Waterschap Scheldestromen 

 

Agendaleden 

Tatiana Bogdanova-Moolenaar, Het 

Waterschapshuis; Kim Sun Lam, Deltares; 

Marian Nieuwenhuizen, Waterschap 

Rivierenland; Cees van Oosterhout, HHRS 

van Schieland & de Krimpenerwaard, Johan 

Reefman, Waterschap Vechtstromen; 

S.Hendrikse(ihw), S.de Maaijer(ihw), 

A.Mulder (ihw), L.devent (ihw), 

J.Voortman(ihw) 

Indieners Wijzigingsvoorstellen 

Michael de Burger, HHRS De Stichtse Rijnlanden (W-

2211-0009, W-2211-0008, W-2211-0023, W-2211-0021, 

W-2301-0017, W-2304-0012, W-2303-0005; Martijn 

Burgler, WS Hunze en Aa’s (W-2211-0029) 

 

1 Opening 

2 Mededeling (voorzitter) 

• Nieuwe voorzitter 

• Evaluatie Aquo Standaard door Forum Standaardisatie. Een aanbeveling was om in gesprek te 

gaan met experts op het gebied van oppervlaktewaterbeheer. Wie wil hier aan mee doen?  



   

Agenda 

 

  Pagina 2 van 4 

 

• Enquête en vervolgstap met betrekking tot mogelijkheden verbeteren inzet Aquo Expert 

Groepen in wijzigingsproces  

• Stand van zaken doorontwikkeling Aquo standaard.  

3 Actiepunten uit vorig overleg 

Uit het verslag van het vorig overleg van 13-10-2022 (https://www.aquo.nl/index.php/Expertgroepen) 

# Actie Uitvoerende Status Conclusie 

20221013 Opvolger voor Harmen Faber navragen 
bij RWS 

Aquo team in uitvoering Nog geen opvolger 
gevonden 

 

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. 

Wijzigingsvoorstellen ter advies 

RfC Omschrijving Advies Expertgroep 
W-2211-0009 Wijzigen definitie gewoon + buitengewoon 

onderhoud vervallen bijzonder en normaal 
onderhoud (wordt synoniem) 
 
Het voorstel betreft het wijzigen van de 
definitie van gewoon onderhoud en 
buitengewoon onderhoud. Daarnaast wordt 
aangevraagd om de begrippen bijzonder 
onderhoud en normaal onderhoud te laten 
vervallen. Bijzonder onderhoud zal worden 
toegevoegd als synoniem onder buitengewoon 
onderhoud en normaal onderhoud wordt 
toegevoegd als synoniem onder gewoon 
onderhoud. 

Gewoon onderhoud 

Ter advies 
 
Is de EG akkoord met de voorgestelde wijziging in 
definitie en het toevoegen van synoniemen? 

 
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/images/aquo/1/17/VER_Aquo_EG_WV_WS_20221013.pdf
https://hetwaterschapshuis.sharepoint.com/sites/aquo/Wijzigingsvoorstellen/Forms/EG%20Waterveiligheid%20%20systeem%20WVWS.aspx
https://www.aquo.nl/index.php/Id-f7d9eb79-24fe-4927-ba1d-b326b5aff77f
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Buitengewoon onderhoud 

Buitengewoon onderhoud 

W-2211-0008 Wijzigen definitie dijkbewaking + status 
vervallen dijkleger en dijkwacht 
 
Het voorstel betreft het wijzigen van de 
definitie van dijkbewaking. Daarnaast wordt er 
aangevraagd om de geldigheidsstatus van 
dijkleger en dijkwacht. Dijkleger en dijkwacht 
worden toegevoegd als synoniemen aan 
dijkbewaking. 

Dijkbewaking  

Dijkleger  

Dijkwacht  

 

Ter advies 
 
Is de EG akkoord met de voorgestelde wijziging in 
definitie en het toevoegen van synoniemen? 

W-2211-0023 Aanpassen definitie begrippen damwand, 
klep, schuif 
 
Het wijzigingsvoorstel betreft het wijzigen van 
de definitie van damwand, klep en schuif. 

Damwand  
Klep  
Schuif  
 

Ter advies 
 
Is de EG akkoord met de voorgestelde wijziging in 
definitie? 

W-2211-0021 Toevoegen Symbolen, begrip inlaat en 
vervallen inlaatkunstwerk 
 
Het wijzigingsvoorstel betreft het wijzigen van 
de definitie van inlaat en het wijzigen van de 
status van inlaatkunstwerk naar vervallen. 

Inlaat  
Inlaatkunstwerk  
 

Ter advies 
 
Is de EG akkoord met de voorgestelde wijziging in 
definitie? 

W-2211-0029  Wijzigen definitie keersluis & 
uitwateringssluis vervallen spuisluis & rabot 
 
Het voorstel betreft het wijzigen van de 
definitie van de begrippen keersluis en 
uitwateringsluis. Daarnaast wordt 
aangevraagd om de geldigheidsstatus van de 
begrippen rabot en spuisluis te wijzigen naar 
vervallen. Spuisluis wordt toegevoegd als 
synoniem aan uitwateringssluis en rabot wordt 

toegevoegd als synoniem aan keersluis. 
 
Keersluis  

Ter advies 
 
Is de EG akkoord met de voorgestelde wijziging in 
definitie en het toevoegen van synoniemen? 

https://www.aquo.nl/index.php/Id-f605ccc7-c7b1-4a44-ba30-d7d6cf0d6700
https://www.aquo.nl/index.php/Id-f605ccc7-c7b1-4a44-ba30-d7d6cf0d6700
https://hetwaterschapshuis.sharepoint.com/sites/aquo/Wijzigingsvoorstellen/Forms/EG%20Waterveiligheid%20%20systeem%20WVWS.aspx
https://www.aquo.nl/index.php/Id-f7b22a4b-6c5b-4a5c-9876-4394fa86c216
https://www.aquo.nl/index.php/Id-c330ae31-8b4d-4b16-a0f3-5e9a2ce5a315
https://www.aquo.nl/index.php/Id-81bedcb7-ee24-48a4-9c2b-0624e08a2b8a
https://hetwaterschapshuis.sharepoint.com/sites/aquo/Wijzigingsvoorstellen/Forms/EG%20Waterveiligheid%20%20systeem%20WVWS.aspx
https://www.aquo.nl/index.php/Id-d21e4f25-7083-46e4-a850-9e83b71791a1
https://www.aquo.nl/index.php/Id-1573b3ec-49e5-4750-bba7-4153e999eb8b
https://www.aquo.nl/index.php/Id-5571b7ad-52ba-47bb-8980-fe7de37419eb
https://hetwaterschapshuis.sharepoint.com/sites/aquo/Wijzigingsvoorstellen/Forms/EG%20Waterveiligheid%20%20systeem%20WVWS.aspx
https://www.aquo.nl/index.php/Id-b9eb1944-9bd2-cee3-3d8f-0c091a802bf3
https://www.aquo.nl/index.php/Id-0a191c52-9dc2-4681-8587-b1ba86b1f476
https://hetwaterschapshuis.sharepoint.com/sites/aquo/Wijzigingsvoorstellen/Forms/EG%20Waterveiligheid%20%20systeem%20WVWS.aspx
https://www.aquo.nl/index.php/Id-9c17961c-7126-4d20-a354-6055a8dba4dc
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Uitwateringssluis 
Spuisluis  
Rabot  
 

W-2301-0017 Wijzigen begrippen definitie taats + bolder 
 
Het voorstel betreft het wijzigen van de 
definitie van de begrippen taats en bolder. 
 
Taats  
Bolder 
 

Ter advies 
 
Is de EG akkoord met de voorgestelde wijziging in 
definitie? 

W-2304-0012  

 

Vervallen bronnering synoniem toevoegen 
aan bronbemaling 
 
Het voorstel betreft het wijzigen van de 
geldigheidsstatus van het begrip bronnering. 
Daarnaast zal bronnering worden toegevoegd 
als synoniem aan bronbemaling. 

Bronnering  
Bronbemaling  
 

Ter advies 
 
Is de EG akkoord met de voorgestelde wijziging in 
definitie en het toevoegen van synoniemen? 

W-2303-0005 Wijzigen definitie Plasberm 
 
Het voorstel betreft het wijzigen van de 
definitie van het begrip plasberm. 
 

Plasberm 

 

Ter advies 
 
Is de EG akkoord met de voorgestelde wijziging in 
definitie? 

  

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

menu links, onder Te bespreken in: EG WV/WS  

5 Rondvraag 

Gelegenheid tot het stellen van vragen wat dit overleg aangaat. 

6 Volgende bijeenkomst & sluiting 

Volgend overleg staat gepland op donderdag 12 oktober 2023 in Amersfoort.  

 

Meer informatie over de functie van de Expertgroep zie www.aquo.nl. Voor meer informatie over het 

wijzigingsproces in het algemeen zie wijzigingsproces 

https://www.aquo.nl/index.php/Id-270d87b0-0a88-4512-b8cc-fbd209ce9837
https://www.aquo.nl/index.php/Id-270d87b0-0a88-4512-b8cc-fbd209ce9837
https://www.aquo.nl/index.php/Id-90e273f5-17eb-4fbb-b1a0-3ddb12db5a0d
https://hetwaterschapshuis.sharepoint.com/sites/aquo/Wijzigingsvoorstellen/Forms/EG%20Waterveiligheid%20%20systeem%20WVWS.aspx
https://www.aquo.nl/index.php/Id-c8141965-6b92-4c7e-b15d-127cdcd94d79
https://www.aquo.nl/index.php/Id-87f01da9-eafb-4b6a-94e2-1cade247f3e6
https://hetwaterschapshuis.sharepoint.com/sites/aquo/Wijzigingsvoorstellen/Forms/EG%20Waterveiligheid%20%20systeem%20WVWS.aspx
https://www.aquo.nl/index.php/Id-6073da6b-7772-4ea9-b779-9840bd2f60c5
https://www.aquo.nl/index.php/Id-fa35fa05-242d-43f2-b9b0-9f20acf24616
https://hetwaterschapshuis.sharepoint.com/sites/aquo/Wijzigingsvoorstellen/Forms/EG%20Waterveiligheid%20%20systeem%20WVWS.aspx
https://www.aquo.nl/index.php/Id-d72995f4-b4a4-4831-9c5e-ca755ae10f0e
https://hetwaterschapshuis.sharepoint.com/sites/aquo/Wijzigingsvoorstellen/Forms/EG%20Waterveiligheid%20%20systeem%20WVWS.aspx
http://www.aquo.nl/
https://www.aquo.nl/index.php/Wijzigingsproces_toelichting

