
               IHW-netwerkestafette Samen informatie verbinden 

 

 

 

Beste deelnemer / collega waterbeheerder,  

 

Wij, de bestuurders, die op 10 februari 2022 in het kader van de IHW-netwerkestafette deel 

hebben genomen aan de sessie ‘Waterinformatie voor u als bestuurder’, danken u hartelijk 

voor uw brief. Hierbij treft u onze reactie aan op input die u ons heeft aangereikt. 

Data: Wij onderkennen het belang van gestandaardiseerde, betrouwbare informatie van goede 

kwaliteit en het structureel inwinnen van data. Informatie is belangrijk om een gedeeld beeld te 

kunnen schetsen van belangrijke maatschappelijke waterthema’s en daarbij ook te kijken naar 

trends in het waterbeheer. Als bestuurders hebben we behoefte aan een eenvoudige 

zoekfunctie (waar is welke informatie te vinden?) en aan het combineren van informatie (bv. bij 

een overstroming en een calamiteit). 

 

Standaarden: Het gebruik van standaarden is van groot belang. Het zorgt voor betrouwbare 

informatie en ondersteunt de ontwikkeling naar een (water)dataportaal. Het toekomstbeeld van 

een dataportaal moet nog wel duidelijker worden. Vanuit de digitalisering zien wij een grote 

uitdaging voor ons. We willen projecten bij elkaar brengen. Ook dit vraagt om uniformering en 

om regie/afstemming.  

Samenwerken: Beheer in de watersector kunnen we niet meer alleen doen; het vereist dat we 

Informatie met elkaar delen en samenwerken. Het is van belang om beslissingen goed te 

onderbouwen. Het ondersteunende werk dat het Informatiehuis Water (IHW) hierin doet, is 

relevant voor ons als bestuurders. De rol van het IHW is het samenbrengen van informatie en 

die informatie delen binnen de watersector. Als mogelijke nieuwe rol voor het IHW zien wij een 

signalerende functie. Het IHW moet zich presenteren als een deskundig team van specialisten, 

dat ons onafhankelijk kan adviseren over data en informatie. Het is daarom van belang dat het 

IHW beter zichtbaar wordt. Door informatie bij elkaar te brengen en te delen, leveren wij een 

bijdrage aan het vergroten van het vertrouwen in de overheid. Dus, werk samen! 

Gebruikers: Informatie en modellen staan ter discussie en worden verdacht gemaakt als er 

belangrijke beleidsbeslissingen genomen moeten worden. Bereid u voor op zo’n situatie, bv. 

richting de einddatum van de KRW (2027). De omgeving, waaronder zeker ook de burgers, 

moet gemakkelijk kennis kunnen nemen van de voortgang van maatregelen (bv. de stand van 

zaken rondom beoordelingen van keringen in het Waterveiligheidsportaal). 

Vervolg  

In een tweede bestuurlijke sessie praten we verder over bovenstaande thema’s. De datum 

hiervoor wordt binnenkort geprikt. Vervolgens werkt het IHW een concreet plan uit en legt dit 

ter besluitvorming aan ons voor.   

Wij kijken ernaar uit om samen met u en het IHW een vervolg te kunnen geven aan 

bovenstaande en, als onze agenda’s het toelaten, u te ontmoeten in het provinciehuis Utrecht 

tijdens de slotdag van de IHW-netwerkestafette op 21 april a.s. 

 

Met vriendelijke groet, 

De deelnemers bestuurlijke sessie IHW-netwerkestafette 

 

https://miro.com/app/board/uXjVOTge7XE=/?invite_link_id=732552394140

