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Dit is het jaarverslag van het Informatiehuis 
Water (IHW) over 2021. Elk jaar maken we een 
jaarplan, waarin we onze taken en ambities 
voor het komende jaar beschrijven. Na afloop 
van het jaar vertellen we in het jaarverslag 
wat we daadwerkelijk gedaan hebben. Dat 
doen we in dit verslag over 2021 aan de 
hand van onze basis- en bijkomende taken. 
Onze basistaken bestaan uit het beheren 
en onderhouden van de Aquo-standaard, 
het coördineren van de informatiestromen 
voor waterveiligheid, grondwater- en 
oppervlaktewaterkwaliteit en het beheren en 
onderhouden van informatiesystemen.

Samenwerkingsprogramma
In het IHW werken provincies, waterschappen 
en Rijkswaterstaat al meer dan tien jaar samen 
aan eenduidige, toegankelijke en bruikbare 
informatie over water op landelijk niveau. Met 
deze samenwerkingen biedt het IHW meer 
inzicht en openheid in de informatie die nodig 
is om waterbeleid en -maatregelen te kunnen 
uitvoeren. Daardoor kunnen waterbeheerders 
beleidseffecten en prestaties beter in kaart 
brengen en duiden. Het IHW is van en voor de 
hele watersector. Het IHW is een onderdeel van 
de partners met een eigen identiteit.

De partners in het IHW hebben besloten 
de samenwerking te verlengen tot en 
met 2028. Hiertoe hebben zij de nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst IHW 2022-2028 
op 21 januari 2021 ondertekend.

Managementsamenvatting

https://www.ihw.nl/over-ihw
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Resultaten 2021 
In 2021 hebben we vooral virtueel contact met 
onze partners onderhouden. We hebben meer 
ingezet op digitale communicatie, van online 
evenementen tot informatiebijeenkomsten 
en vragenuurtjes. Dit heeft geleid tot grotere 
opkomst en betere betrokkenheid bij de 
wijzigingen in de Aquo-standaard en in de 
aanlevering van data en informatie voor de 
Stroomgebiedbeheerplannen. Centraal in 
ons werk stond de voorbereiding van de 
EU-rapportage over de uitvoering van de 
Kaderrichtlijn Water in Nederland.  

De belangrijkste resultaten in 2021 zijn:
• Aquo-standaard:
 -  Updates (in juni en december) zijn tijdig en 

conform het wijzigingsproces uitgevoerd. 
Door het predicaat uitstekend beheer is 
de laatste versie (2021-12) automatisch 
geaccepteerd door Forum Standaardisatie. 

 -  De nieuwe Aquo Wiki is in gebruik 
genomen. Deze nieuwe omgeving vervangt 
de oude Aquo omgevingen (Lex, DS en 
website). 

•  Overdracht van de Digitale Delta API is 
bestuurlijk afgerond. Het beheer van de 
Digitale Delta API is per 1 januari 2022 
overdragen van Rijkswaterstaat aan het 
Informatiehuis Water.

•  De ontwikkelstrategie voor het nieuwe 
Waterkwaliteitsportaal 2021 is vastgesteld.

•  Versie 2.9 van het huidige 
Waterkwaliteitsportaal, incl. KRW-factsheets, 
is afgerond en in productie genomen.

•  Aquo-kit: 
 -  Versie 3.7 ‘Klein maar fijn is in productie 

genomen.
 -  Ontwerp versie 3.8 ‘Beheren oordelen’ is 

afgerond.
•  Coördinatie informatiestromen waterkwaliteit:
 -  Landelijke Enquête Waterkwaliteit 2021 is 

op tijd uitgevoerd.
 -  Actualisatie KRW-monitoringprogramma 

Oppervlaktewater is afgerond.
 -  Waterbeheerders zijn ondersteund bij 

toestandsbepaling van waterlichamen voor 
de Kaderrichtlijn Water.

 -  Informatiestromen voor de definitieve 
Stroom  gebiedbeheerplannen 2022-2027  
zijn volgens de planning van het ‘Spoor boekje 
Informatievoorziening KRW’ uitgevoerd.

•  Processen Nationaal Basisbestand Primaire 
Waterkeringen zijn gestroomlijnd en het 
bestand is geactualiseerd.

•  Nieuwe opzet van ons jaarlijks netwerk-
evenement: de IHWeek. Een volledig online 
evenement verspreid over vier dagen. Tijdens 
de IHWeek hebben we ook het 10-jarig 
jubileum van het IHW gevierd.

•  Servicedesk:
 -  Vragen en (wens)wijzigingen geregistreerd 

en afhandeling bewaakt.
 -  Managementrapportages over 

IHW-Servicedesk zijn vormgegeven. 
•  Ter versterking van de governance is het 

directiestatuut IHW opgesteld met daarin 
nadere afspraken over taken, bevoegdheden, 
verantwoordelijkheden en mandaat. Begin 
2022 zal dit statuut worden vastgesteld.
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Basistaken1
1.1 Aquo- standaard
De Aquo-standaard is de uniforme taal voor 
het uitwisselen van gegevens binnen de water-
sector.

1.1.1  Beheren en onderhouden  
Aquo-standaard

Naast de reguliere werkzaamheden voor het 
beheer en onderhoud van de Aquo-standaard 
zijn in 2021 onderstaande resultaten behaald:

•  Aquo-update 2021-06 is op tijd doorgevoerd 
in twee systemen. De wijzigingen zijn zowel in 
de oude omgevingen als in de nieuwe Aquo 
Wiki zijn doorgevoerd. Alle afstemming heeft 
weer volledig digitaal plaatsgevonden. 

•  Aquo-update 2021-12 is op tijd doorgevoerd 
in alleen Aquo Wiki. Ook zijn alle praktijkricht-
lijnen bijgewerkt, waarbij de praktijkrichtlijn 
voor de begrippen zelfs volledig is herzien.

•  Nieuwe versies van de Aquo-standaard zijn 
gepubliceerd op de lijst met verplichte open 
standaarden van het Forum Standaardisatie. 
Dit gebeurt automatisch, omdat we het 
predicaat ‘Uitstekend beheer’ hebben voor 
het wijzigingsproces van de Aquo-standaard.

•  Naast de reguliere overleggen voor het 
wijzigingsproces hebben we ook een aantal 
digitale introducties op de Aquo-standaard 
georganiseerd. Evenals een aantal sessies 

om gebruikers wegwijs te maken in de 
nieuwe Aquo Wiki. Hierop hebben we veel 
positieve reacties ontvangen.

•  Het contact met gebruikers is verbeterd 
doordat iedereen nu online gemakkelijk 
zijn weg vindt. Daardoor is het voor het 
Aquo-team makkelijker om de indieners van 
wijzigingsvoorstellen op te zoeken.

•  Bij het overzetten van de oude Aquo-website 
naar de Aquo Wiki hebben we veel informatie 
opgeschoond (doublures eruit gehaald en 
teksten bondiger gemaakt).

 
Gebruik Aquo-standaard in 2021 

Aquo Wiki (www.aquo.nl)

250-400 unieke bezoekers per week

Uitwisseling van gegevens met IM Metingen

ca. 10.000.000 x
In de Aquo-kit webservice

> 480.000 x
Uitwisseling van gegevens binnen Z-info

ca. 1.000.000 x
Uitwisseling van gegevens via de Centrale 
Distributielaag van het Waterschapshuis

ca. 40.000 x

1.1.2  Doorontwikkelen en vernieuwen 
Aquo-standaard

In januari 2021 is de nieuwe geïntegreerde 
omgeving voor de Aquo-standaard:  
de Aquo Wiki live gegaan. Hiermee hebben 
we als IHW de ontwikkeling, om de Aquo 
standaard conform MIM (Metamodel voor 
informatie   modellen) beschikbaar te stellen 
voor haar gebruikers, succesvol afgerond. 
In de Wiki omgeving zijn alle onderdelen van 
de Aquo-standaard onderling met elkaar 
verbonden. Met de livegang van de Aquo Wiki 
kwamen ook kwaliteits verbeterings punten voor 
Aquo-standaard naar boven. Dit hebben we 
op onderdelen al in 2021 uitgevoerd en daar 
gaan we mee door in 2022. In de wereld van 
standaardisatie wordt de Aquo Wiki veelvuldig 
als voorbeeld gebruikt om de kracht van linked 
data in een gebruiksvriendelijk jasje te laten zien.

Gebruikers hebben in 2021 eveneens hun 
systemen aangepast om de onderdelen van de 
Aquo-standaard (domeintabellen, begrippen, 
informatiemodellen, etc.) geautomatiseerd 
te kunnen opvragen bij de Aquo Wiki. Per 
1 januari 2022 hebben we de oude systemen 
uitgezet.

http://www.aquo.nl
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1.2 Informatievoorziening
De informatievoorziening voor de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW) stond in het teken 
van de definitieve Stroomgebiedbeheerplannen 
2022-2027. In samenwerking met de water-
beheerders zijn de informatiestromen hiervoor 
volgens de planning uit het ‘Spoorboekje 
KRW-informatievoorziening 2021’ verlopen. 
Hierdoor konden gegevens en informatiepro-
ducten voor nationale analyses en de Stroom-
gebiedbeheerplannen 2022-2027 op tijd 
aan het Ministerie van I&W verstrekt worden. 
In 2021 hebben we ook de elektronische 
rapportage over de KRW aan de Europese 
Commissie voorbereid (deadline hiervoor is 22 
maart 2022).

1.2.1  Coördinatie informatiestromen 
 Waterkwaliteit

Samen met de waterbeheerders hebben 
we uitvoering gegeven aan de jaarlijkse 
rapportage verplichtingen voor de Kaderrichtlijn 
Water en de Landelijke Enquête Waterkwaliteit 
(LEW). In 2021 zijn onderstaande informatie-
stromen uitgevoerd:

Oppervlaktewater 
 Voor de LEW zijn alle chemische en biologische 
monitoringgegevens van de waterschappen 
en Rijkswaterstaat uit 2020 verzameld en 
vervolgens verstrekt aan derden voor landelijke 
en Europese waterkwaliteitsrapportages, zoals 

de Bestrijdingsmiddelenatlas, Balans voor de 
Leefomgeving en State of the Environment. 
Om de kwaliteit van de gegevens verder te 
optimaliseren zijn de mogelijkheden voor 
de waterbeheerders om vooraf te kunnen 
controleren op volledigheid en juistheid in 2021 
uitgebreid. 

Het resultaat van de LEW in rapportage-
jaar 2021 is een geïntegreerde dataset 
over het meetjaar 2020 met: 

 •  ± 2 miljoen fysische en chemische meet-
waarden op meer dan 8000 meetpunten 
van ruim 1200 verschillende parameters

•  ± 0.4 miljoen biologische meetwaarden op 
ruim 6000 meetpunten van meer dan 7000 
soorten. 

Grondwater
Ook voor grondwater stond de informatie-
voorziening in het teken van de voorbereiding 
op de definitieve Stroomgebiedbeheerplannen. 
De KRW-grondwater factsheets zijn verbeterd 
en op enkele punten aangepast en beter 
afgestemd op de eisen van de Landelijke 
Werkgroep Grondwater en provincies. 
Daar waar nodig hebben de provincies de 
betreffende gegevens van het ontwerp-SGBP 
2022-2027 aangepast in het Waterkwaliteits-
portaal voor het definitief-SGBP 2022-2027. 

Het KRW-monitoringprogramma Grondwater is 
samengebracht en omgezet naar EU-format en 
tevens opgenomen in Aquo-kit.

1.2.2 Informatiestroom Waterveiligheid
Het proces voor het actualiseren van het 
Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen 
(NBPW) is geoptimaliseerd. Alle achterstanden 
zijn ingelopen. 

1.3 Informatiesystemen 
De informatiesystemen die het Informatiehuis 
Water beheert en onderhoudt zijn gericht 
op het ondersteunen en verbeteren van de 
informatiestromen tussen waterbeheerders. 
Dit gebeurt altijd conform de Aquo- standaard, 
zodat aan de basis van datakwaliteit 
(betekenis  vol) voldaan wordt. De onder steuning 
van de informatiestromen begint met de aan -
levering van gegevens door water beheerders 
en eindigt met de levering of rapportage aan 
afnemende organisaties of met publicatie van 
de gegevens op het Waterkwaliteitsportaal 
of Waterveiligheidsportaal. Rijkswaterstaat 
verzorgt het applicatiebeheer van de informa-
tiesystemen van het IHW.

https://www.ihw.nl/spoorboekje-kaderrichtlijn-water
https://www.ihw.nl/spoorboekje-kaderrichtlijn-water
https://www.ihw.nl/landelijke-enquete-waterkwaliteit
https://waterveiligheidsportaal.nl/#/nss/nss/norm
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1.3.1 Aquo-kit
1.3.1.1 Beheren en onderhouden 
De Aquo-kit is in 2021 intensief gebruikt bij het 
ondersteunen van diverse informatiestromen. 
Met de Aquo-kit zijn in 2021 de volgende infor-
matiestromen voor waterkwaliteit ondersteund:

•  Landelijke Enquête Waterkwaliteit waarmee 
ruim 2.5 miljoen chemische en biologische 
monitoringgegevens van de Oppervlaktewa-
terkwaliteit zijn verzameld. Ook zijn we gestart 
met het analyseren van de data kwaliteit van 

de gegevens van de eerdere rapportagejaren 
om deze te kunnen ontsluiten vanuit een 
database i.p.v. bestanden.

•  Het KRW-monitoringprogramma Oppervlakte-
water is door de water beheerders aan -
geleverd. Hiervoor zijn diverse validatie functies 
gemaakt om een consistente dataset te 
krijgen, die aan de EU kan worden gerappor-
teerd. We hebben deze informatie stroom met 
gebruikers geëvalueerd.

•  Waterbeheerders zijn met succes onder-
steund bij toestandsbepaling van water-

lichamen voor de Kaderrichtlijn Water. Voor 
het eerst is hierbij gebruik gemaakt van 
monitoringgegevens in biota. 

•  Voor de rapportage aan de EU hebben we 
scripts opgesteld om de data vanuit de 
bronsystemen, Aquo-kit en Waterkwaliteits-
portaal, gecombineerd weg te schrijven naar 
het EU-formaat.

https://www.ihw.nl/aquo-kit
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Gebruik Aquo-kit in 2021 

• Ruim 200 actieve gebruikers

•  Aantal keren dat onderstaande proces-
functies gebruikt zijn

Berekenen  
visbestandsschatting

239

Toetsen Waterkwaliteit- 
biologisch

2852

Toetsen Waterkwaliteit- 
chemisch

1418

Toetsen Bodemkwaliteit 3726

Toetsen – webservice 45661

KRW-beoordelen 
 Oppervlaktewater

228

KRW-beoordelen  
Grondwater

1 (De beoordeling van 
de GWL voor SGBP3 
was al in de jaren ervoor 
uitgevoerd)

Ondersteunende informatiestromen door 
Aquo-kit in 2021 
 
•  Landelijke Enquête Waterkwaliteit –  

Nutriënten

•  KRW-monitoringprogramma

• KRW-Doelen SGBP 2022-2027

•  Landelijke Enquête Waterkwaliteit - chemie 
en biologie

• KRW-toestandsbeoordeling

1.3.1.2 Doorontwikkelen en vernieuwen
•  Aquo-kit versie 3.7 ‘Klein maar fijn’ met vele 

verbeteringen in de diverse modules is in 
productie genomen. 

•  Direct na afronding van het ontwerp 3.7 zijn 
we gestart met de ontwikkeling van versie 
3.8 ‘’Beheren oordelen’.

1.3.2 Waterkwaliteitsportaal
1.3.2.1 Beheren en onderhouden
Ook het Waterkwaliteitsportaal (WKP) is in 
2021 veelvuldig gebruikt ter ondersteuning 
van de diverse informatiestromen. Versie 2.9, 
inclusief de KRW-factsheets voor gebruik bij 
de rapportage van de Stroomgebiedbeheer-
plannen 2022-2027, is in productie genomen.

Ondersteunende informatiestromen door 
het Waterkwaliteitsportaal in 2021 
 
•  KRW-Maatregelen(-voortgang)

•  KRW-Belastingen

•  KRW-Toestandsbeoordeling en  
Uitzonderingsbepalingen

•  KRW-Waterlichamen SGBP 2022-2027 en 
bijbehorende geografische data

1.3.2.2 Doorontwikkelen en vernieuwen
Afgelopen jaar zijn voorbereidingen gedaan voor 
de doorontwikkeling van het Waterkwaliteits-
portaal (WKP), onder de noemer WKP3.0. 
Zo hebben we onderzocht of de hernieuwing 
onder de vlag van het huidige beheer en onder-
houd (Rijkswaterstaat) kon worden uitgevoerd. 
Ook hebben we gekeken welke investeringen 
nodig waren voor een nieuwe WKP-voorziening 
waarmee de Kaderrichtlijn Water (KRW) rappor-
tage 2022 gefaciliteerd kon worden. Helaas 
bleek een WKP 3.0, zoals beoogd, financieel 
niet haalbaar in 2021. Om die reden hebben 
we ingezet op het ontwikkelen van alternatieve 
technische voorzieningen, waarmee in ieder 
geval de dataverwerking voor de KRW-rappor-
tage aan de EU kan worden ondersteund. 
Hierbij hebben we vastgehouden aan belang-
rijke principes zoals bronhouderschap van data, 
herleidbaarheid en transparantie. 

https://www.ihw.nl/waterkwaliteitsportaal
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Zo is onder andere is een systeem ontwikkeld 
waarmee het ministerie I&W een deel van 
de benodigde informatie via invoerschermen 
kan opvoeren. Daarnaast is translatie- en 
assemblage tooling ontwikkeld waarmee we de 
 benodigde gegevens uit Aquo-kit en het huidige 
WKP gestructureerd kunnen verwerken. In 2022 
voeren we de laatste werkzaamheden hiervoor 
uit, zodat we klaar zijn voor de rapportage aan 
de EU op 22 maart 2022.

1.4 Opzetten IHW-architectuur
In 2021 zijn we gestart met het uitwerken 
en verkennen van een geïntegreerde IT - 
architectuur. Dit is vooral gestuurd vanuit het 
ontwikkelingsprogramma voor een nieuw 
Waterkwaliteitsportaal (WKP). Door de stroeve 
voortgang van dit ontwikkelingsprogramma is 
er eind 2021 besloten om voor het uitwerken 
van de IHW-architectuur een verkenning te 
starten naar een Cloud-inrichting voor de 
informatieportalen. Deze verkenning vormt in 
2022 de basis voor het verder uitwerken van 
de IHW-architectuur.

Naast de IT-architectuur hebben we ook 
de processen van het IHW tegen het licht 
gehouden en op onderdelen nader uitgewerkt 
en vastgelegd. Hiermee kunnen we de 
processen passend maken op de taakstelling 
en ambitie van het IHW. Dit is een continu 
onderdeel geworden van de professionele 
werkwijze van het IHW.

1.5 Programma IHW
Binnen het Informatiehuis Water (IHW) werken 
medewerkers vanuit de waterschappen, 
provincies en Rijkswaterstaat samen aan 
eenduidige, toegankelijke en bruikbare 
informatie over water. Wanneer nodig wordt 
inzet van marktpartijen betrokken. Het Water-
schapshuis faciliteert het IHW op het gebied 
van capaciteitsmanagement, financiële admini-
stratie, kantoorautomatisering en huisvesting. 

Het programma IHW wordt jaarlijks vastgesteld 
door het Bestuurlijk overleg (BO-IHW) van de 
drie samenwerkingspartners. Het BO-IHW is 
hiervoor in 2021 éénmaal bij elkaar gekomen 
om het jaarplan en de begroting 2021 vast 
te stellen. Het Directeurenoverleg adviseert 
het BO-IHW en is in 2021 acht maal bijeen 
geweest om over jaarplan/begroting, uitvoering 
van het jaarplan, voortgangsrapportage en met 
name het Waterkwaliteitsportaal te vergaderen.  
In het kader van de rapportage aan de 
Europese Commissie over de uitvoering 
van de Kaderrichtlijn Water, heeft het DO 
besloten prioriteit te leggen bij het gebruik 
van het huidige portaal en werkzaamheden 
aan mogelijke vernieuwing van het portaal, 
ook om financiële reden, naar latere jaren te 
verschuiven.
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In 2021 is door de medewerkers van het 
IHW nagenoeg steeds vanuit huis gewerkt. 
Afstemming en teamoverleg vond daardoor 
ook grotendeels online plaats. Wel konden 
nieuwe medewerkers zoveel mogelijk op 
kantoor worden ingewerkt. Naast deze groten-
deels digitale werkwijze is ook veel aandacht 
geschonken aan de samenwerking en sfeer. 
Zo vonden wekelijks digitale koffiemomenten 
plaats en kon in september het jaarlijkse 
personeelsuitje van IHW wel op locatie (het 
bezoekerscentrum Grebbelinie) plaatsvinden. 
In het kader van de nieuwe huisvesting van 
het Waterschapshuis is in 2021 de aparte 
verdieping in Amersfoort van IHW opgeheven 
en heeft IHW apart gemarkeerde werkplekken 
binnen het nieuwe flexibele kantoorconcept 
van het Waterschapshuis. Doel hiervan is ook 
de samenwerking met programma’s van het 
Waterschapshuis verder te intensiveren. 

De personele samenstelling, die grotendeels is 
gebaseerd op detachering van medewerkers 
vanuit de samenwerkingspartners vroeg ook 
in 2021 veel aandacht. In 2021 zijn twee 
medewerkers vertrokken naar hun uitlenende 
waterschap en zijn er twee collega’s met 
pensioen gegaan. Om de opgedragen taken 
toch te kunnen blijven uitvoeren is met name 
voor de EU-rapportage voor de Kaderrichtlijn 

Water een groot beroep gedaan op ingehuurde 
medewerkers buiten de partners. Met de 
oplevering van de EU-rapportage in 2022 zal 
deze inzet worden afgebouwd.

Om meer continuïteit en borging van kennis 
te bewerkstelligen is het IHW gestart met het 
opstellen van een Strategisch Personeelsplan. 
Het werven van nieuwe medewerkers verliep 
niet altijd succesvol. Om die reden zijn in 2021 
twee trainees aangetrokken die na een interne 
opleiding de komende twee jaar kunnen door-
stromen naar in vacante functies bij het IHW. 
Daarnaast zijn we gestart met een Communi-
catiestrategie, mede om de bekendheid van 
het IHW op de arbeidsmarkt te vergroten.

Personele bezetting Water-
schappen

RWS Provincies Inhuur Mutaties t.o.v. 
1-1-2021

Aantal fte 5.63 5.25 0.44 7.63

Aantal  medewerkers 7 8 1 10 -2 waterschappen 
-2 pensionering 
+2 trainees 
+1 waterschappen

Afspraak 
Samenwerkings-
overeenkomst fte

7 6 1
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Naast onze basistaken hebben we in 2021 ook aan onderstaande 
projecten gewerkt:

2.1 Waterveiligheidsportaal
Het beheer en onderhoud van het Waterveiligheidsportaal (WVP) is in 
2020 succesvol ondergebracht via de ICT-raamcontracten van Rijks-
waterstaat. Dit zorgt voor een goed geborgd beheer en onderhoud. 
Door het vertrek van de Procesleider Waterveiligheid is per 1 september 
is er een vacature ontstaan. Deze vacature hebben we per oktober 2021 
ingevuld door de tijdelijke inhuur van twee medewerkers.

2.2 Beheren en onderhouden Maatregelenportaal ROR 
Op verzoek van Rijkswaterstaat hebben we, na het verstrijken van de 
termijn voor rapporteren, het Maatregelenportaal ROR uitgeschakeld. 
Hierdoor worden de reguliere beheer- en onderhoudsinspanning, met 
bijbehorende kosten gedrukt. Als IHW hebben we gezorgd voor een 
goede afhechting. Voor een nieuwe beoordelingsronde zullen we het 
portaal weer openstellen.

2.3 Transitie FAIR-principes
In de pilot ‘Informatieschermen Droogte en Wateroverlast (D&W) Amster-
dam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal’ zijn de brongegevens volgens 
de FAIR-principes beschikbaar gemaakt. Betrokken waterbeheerders 
hierbij zijn: HHRS Rijnland, HHRS Stichtse Rijnlanden, HHRS Hollands 
Noorderkwartier, WS Amstel, Gooi & Vecht en Rijkswaterstaat. De 
partijen zijn enthousiast over de aanpak. De lessen zijn gedeeld met Slim 
Watermanagement voor het realiseren van een landelijke voorziening 
Droogte & Wateroverlast.

De belangrijkste lessen zijn:
•  Inspanning om de data FAIR beschikbaar te maken is beperkt;
•  De FAIR aanpak is schaalbaar, nieuwe bronhouders toevoegen is 

eenvoudig; 
•  De FAIR aanpak voorkomt vendor lock-in;
•  Afstemming met standaarden is overzichtelijk en goed te realiseren;
•  Beheer kan bij IHW neergelegd worden. Dit geldt voor de data- 

connector, het FAIR-woordenboek, de FAIR-evaluator en de security-
oplossing.

2Bijkomende taken

https://waterveiligheidsportaal.nl/#/home
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Op verzoek van het programma Slim Watermanagement hebben 
we samen met het Waterschapshuis en Rijkswaterstaat een Globale 
 Architectuur Schets (GAS) opgesteld voor de landelijke voorziening 
Droogte & Wateroverlast.

2.4 Inzicht in het Achterland
Samen met Nelen & Schuurmans en Geon hebben we in 2020 het 
initiatief ‘Inzicht in het Achterland’ gestart om te onderzoeken hoe op 
basis van open data het beste inzicht in overstromingsrisico’s voor alle 
actoren beschikbaar gesteld kan worden. Hiervoor zijn drie prototype 
dashboards ontwikkeld. In 2021 zijn we in workshops tijdens de IHWeek 
en IHW-netwerkestafette en tijdens het webinar op de Waterinfodag in 
gesprek gegaan met de deelnemers hoe we dit initiatief met de sector 
kunnen voortzetten. Een vervolgactie hierop kan zijn het organiseren van 
een Datathon. We hebben de waterbeheerders uitgenodigd om hiervoor 
een case aan te leveren.

2.5 Servicedesk 
De servicedesk werkt vanuit de kernwaarden servicegericht, betrouw-
bare partner, open en verbindend. De dienstverlening is in 2021 door 
verschillende acties verbeterd: 
•  De reactie/doorlooptijd is verder verbeterd: 84% van de meldingen 

wordt opgelost binnen twee kalenderweken. Daarvan wordt 75% 
binnen vijf werkdagen beantwoord. En 10% van alle meldingen 
 beantwoorden we binnen 2 werkdagen.

•  Om nog beter te kunnen sturen op de aantallen van instroom hebben 
we verbeteringen doorgevoerd in ons vraagregistratiesysteem, 
Topdesk.

•  De jaarlijkse informatiestroom ‘Beheer Monitoringsprogramma’ hebben 
we geoptimaliseerd. De impact van deze actie zal in 2022 zichtbaar 
worden.

•  We hebben verbeterpunten in kaart gebracht voor het ‘vraag- en 
wijzigingsproces’. In 2021 hebben we 25% van deze verbeterpunten 

doorgevoerd. Een voorbeeld hiervan is een duidelijkere tekst in de 
bevestigings mail naar de indiener van een wijzigingsvoorstel.

•  Door het frequenter aansluiten bij specialistische overleggen kan de 
servicedesk meer projectmatige ondersteuning bieden.

•  Samen met IHW-experts zijn we een onderzoek gestart hoe we (grote) 
bestanden eenvoudig kunnen delen met de waterbeheerders.  
We verwachten in 2022 tot concrete acties hierin te komen.

Daarnaast hebben we een groot aantal vragen en wijzigingsaanvragen 
behandeld.

Vragen/verzoeken

Wijzigingsvoorstellen

47

26

1374

1395

Voorraad begin 2021

Voorraad eind 2021

Instroom

Afgehandeld

1437 uur
Bestede tijd aan 

afgehandelde 
vragen/verzoeken 

(IHW expertise)

163

164

304

303

Voorraad begin 2021

Voorraad eind 2021

Instroom

Afgehandeld
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2.6 In contact met onze omgeving
In 2021 hebben we weer intensief samengewerkt met een groot aantal 
gebruikers en experts uit het waterbeheer. Samenwerken is essentieel 
om de Aquo-standaard en onze informatiestromen goed en efficiënt te 
kunnen beheren en verder te ontwikkelen. 

2.6.1 IHWeek / IHW-netwerkestafette
Vanwege de corona-crisis hebben we onze jaarlijkse netwerkbijeen-
komst aangepast qua opzet en volledige online georganiseerd: de 
IHWeek. Deze vond plaats in januari 2021. Verspreid over vier dagen 
waren er twaalf inhoudelijke sessies en meerdere netwerkmomenten. 
Hieraan hebben ruim tweehonderd mensen deelgenomen. Tijdens de 
IHWeek hebben we ook het 10-jarig jubileum van het IHW gevierd. De 
IHWeek werd geopend door gedeputeerde Bruin Slot van de provincie 
Utrecht en feestelijk afgesloten met de ondertekening van de nieuwe 
Samenwerkingsovereenkomst door het IHW-bestuur. 

Voor de volgende editie van ons netwerkevenement hebben we gekozen 
voor een hybride-variant: de IHW-netwerkestafette. Dit evenement 
bestaat uit online sessies verspreid over drie dagen, een online bestuur-
lijke sessie en een fysieke slotdag in het provinciehuis van Utrecht. De 
eerste twee dagen vonden plaats in november en december 2021; de 
andere dagen vinden in 2022 plaats. 

2.6.2 Waterinfodag
In 2021 waren we als IHW wederom present op de Waterinfodag. Onze 
workshops over de Aquo-standaard, Sectorregistraties waterkwaliteits-
gegevens, API strategie, Monitoringscyclus waterkwaliteit en Metadata 
werden goed bezocht. Samen met Nelen & Schuurmans en Geon 
hebben we ook het hybride webinar Inzicht in het Achterland verzorgd. 
Daarnaast hadden we aardige aanloop bij onze stand.

2.6.3 Informeren, ondersteunen en feedback ontvangen
Met onderstaande activiteiten hebben wij onze relaties geïnformeerd 
over ontwikkelingen binnen het IHW, ondersteuning geboden bij hun 
werkzaamheden en om feedback gevraagd:

•  Een Aquo Gebruikersoverleg

•  Een Gebruikersoverleg Aquo-kit

•  Een vragenuurtje Landelijke Enquête Waterkwaliteit

•  Een bijeenkomst Aquo Expertgroep Ecologie

•  Een bijeenkomst Aquo Expertgroep Chemie

• Twee bijeenkomsten Aquo Expertgroep Afvalwaterketen

• Twee bijeenkomsten Aquo Expertgroep Waterveiligheid / -systeem

• Twee bijeenkomsten Technische Werkgroep Metingen

• Twee bijeenkomsten Technische Werkgroep Aquo

• Twee KRW-werksessie

• Een sessie Aquo voor bestuurders en inkopers

• Twee introducties op de Aquo-standaard

• Een sessie Ontsluiting Aquo Wiki via API

• Een sessie Zoekmogeljkheden in Aquo Wiki

• Veertien nieuwsbrieven
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Financiële verantwoording3

Toelichting capaciteit:
•  In totaal is 11,66 fte van de toegezegde capaciteit (14 fte) door de 

partners geleverd. Voor 2021 is aanvullende financiering verstrekt voor 
0,82 fte; dit is in geld bijgedragen.

•  Er in 2021 voor 7,4fte via inhuur ingezet. In totaal bedroeg de ingezette 
capaciteit 19,06 fte. De totale capaciteit voor 2021 bedroeg 136% (in 
2020 125%). Dit is de werkelijke capaciteit (19,06 fte) ten opzichte van 
de toegezegde capaciteit (14 fte).

•  Er is extra benodigde inzet gepleegd (2,42 fte) voor het project ‘Door-
ontwikkeling Waterkwaliteitsportaal’. Dit betreft ruim 12,5% van de 
totale ingezette capaciteit.

Capaciteit basistaken

Organisatie Aantal fte  
plan

Aantal fte 
realisatie

Tekort 
conform plan

I&W/RWS 6,00 5,27 -0,73

UvW/Waterschappen (via HWH) 7,00 6,06 -0,94

IPO/Provincies 1,00 0,34 -0,66

Extra Inhuur (via HWH) 4,91 7,40

Totaal 18,91 19,06



15

Uitgaven basistaken en bijkomende projecten

Taak
Kosten 2021 

begroot 
(excl. BTW)

Kosten 2021 
werkelijk  

(excl. BTW)

Ontvangsten 
2021  

(excl. BTW)

Saldo  
2021-12 

(excl. BTW) 

Capaciteit (fte’s) basistaken € 780.992 € 1.234.473 € 899.455 € -335.018

Externe productkosten 
(beheer Aquo-standaard, Waterkwaliteitsportaal, Aquo-kit en 
Aquo-tools; Regie Informatie stromen; Programmamanagement)

€ 1.244.369 € 352.982 € 974.134 € 621.152

ROR-maatregelenportaal € 50.000 € 2.520 € 2.520 -

Facilitering IHW door HWH € 247.934 € 247.215 € 247.934 € 791

Transitie FAIR principes - € 30.000 € 30.000 -

Doorontwikkeling Waterkwaliteitsportaal € 245.000 € 471.855 € 206.612 € -265.244

Beheer en onderhoud Waterveiligheidsportaal € 305.785 € 294.989 € 305.785 € 10.795

Totaal € 2.874.080 € 2.634.034 € 2.666.439 € 32.404

Algemene toelichting:  
Het overschot van budget 2021 wordt doorgeschoven naar 2022. 

Toelichting uitgaven:
• Financiering capaciteit basistaken: 
 -  In 2021 heeft het directeurenoverleg IHW een extra vergoeding 

toegezegd voor capaciteit (0,82 fte, in totaal € 110.700 incl. btw), 
een aanvullende bijdrage ter compensatie van het financieel tekort 
2020 (€ 242.000 incl. btw) en een extra bijdrage voor het beheer en 
onderhoud van het Waterkwaliteitsportaal (€ 250.000 incl. btw).

 -  De benodigde capaciteit (begroot 18,91; gerealiseerd 19,06) was 
fors hoger dan de beschikbaar gestelde capaciteit (14 fte. Hiervoor 
is extern ingehuurd. Deze post komt ten laste van de externe 
productkosten.

• Externe productkosten:  
 -  In 2020 is besluitvorming ‘Doorontwikkeling Waterkwaliteitsportaal 

(WKP)’ doorgeschoven naar 2021. In 2021 hebben we moeten 
besluiten dat realisatie van WKP 3.0 financieel niet haalbaar bleek en 
is er ingezet op ontwikkeling van alternatieve voorzieningen. 

 -  in 2021 is er, naast de beschikbare capaciteit, door de partners 
extra bijdragen toegezegd. Hierbij leenden  de partners RWS en IPO 
medewerkers uit tegen interne kosten.

 -  Voor de levering van de EU-rapportage voor de KRW (onderdeel van 
project Waterkwaliteitsportaal) is extra inzet gepleegd.

• ROR-maatregelenportaal: 
 -  In 2021 is dit portaal uitgeschakeld (tot de nieuwe beoordelings-

ronde). Hiervoor is kort onderzoek gedaan naar impact van de 
sluiting. Hiervoor is een aanvullende factuur verstuurd.
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• Transitie FAIR principes: 
 -  De activiteiten voor het FAIR-BOI project zijn medio december 

opgestart. Activiteiten zullen in 2022 worden uitgevoerd. Budget is 
doorgeschoven naar 2022.

• Doorontwikkeling Waterkwaliteitsportaal: 
 -  In 2021 is volop gewerkt aan de voorbereiding van de EU-  rapportage 

voor de KRW, welke in 2022 wordt opgeleverd. Het directeuren-
overleg IHW heeft besloten om extra budget te  reserveren voor de 

werkzaamheden van het projectteam. De  benodigde inzet was groot, 
waardoor de uitgaven fors hoger uitvallen.

• Beheer en onderhoud Waterveiligheidsportaal:
 -  Als gevolg van het vertrek van de projectleider is externe inzet 

gezocht. Deze is in de tweede van 2021 gevonden. Vervolgens 
is gewerkt aan een plan van aanpak. De evaluatie van WVP is 
besproken en geoffreerd. Kosten zijn ingeschat en formele besluit-
vorming moet nog plaats vinden, waarna evaluatie kan worden 
uitgevoerd in 2022.
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