Het Informatiehuis Water,
de stille motor achter
eenduidige waterinformatie

Onze missie en visie

Nederland leeft met water. In 2.500 jaar hebben we een rijke
historie opgebouwd in het goed beheren van onze waterstromen. Tegenwoordig kunnen we dit steeds beter door slim
gebruik van informatie. Daarom hebben de waterbeheerders,
in opdracht van het Rijk, in 2010 het Informatiehuis Water
(IHW) opgericht: de digitale schakel voor het delen van het
waterinformatie. Het IHW is een samenwerkingsprogramma
waarin medewerkers van Rijkswaterstaat, de provincies en de
waterschappen werken aan het standaardiseren en openbaar
maken van waterinformatie.

Het IHW vormt de digitale schakel
tussen waterbeheerders en
stimuleert de onderlinge samenwerking en interactie. Ook ontlast
het IHW de waterbeheerder bij de
structurele informatiebehoeftes van
buitenaf, zoals bij wettelijke taken
en rapportageverplichtingen voor
landelijke programma’s.
Het doel is om met elkaar te komen
tot een robuuste digitale infra
structuur voor water. In 2022 zijn alle
wettelijke informatiesets beschikbaar
op het gebied van waterkwaliteit,
-kwantiteit en -veiligheid.
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primaire waterkeringen in Nederland. Aquo DS en Aquo
LOC zijn tools voor het gebruik van de Aquo-standaard.

Ons werk: het uitwisselen van informatie en het
faciliteren van systemen
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Wij werken samen met en voor de w
 aterbeheerders
De gezamenlijke uitgangspunten hierbij zijn:

• De waterbeheerder is bronhouder en dus eigenaar van
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zijn gegevens en draagt daarmee zorg voor actuele en
juiste informatie;

• Het IHW voegt geen kennis toe aan de data/informatie
en interpreteert deze niet, dat is een taak voor de

waterbeheerders, onderzoekers en beleidsmakers;

• Het IHW gaat uit van open data zodra de gegevens door
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Landelijk informatiebeeld

de hand van het jaarlijks geactualiseerde
spoorboekje weten waterbeheerders hoe
en wanneer zij welke informatie moeten
aanleveren. Het IHW ondersteunt de
waterbeheerders hierbij.
Deze informatie heeft een digitaal kanaal
nodig om te kunnen stromen van de bron (de database
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Zo maken we besluitvorming en rapportage transparant.

IT-oplossingen. Bezoek voor meer informatie www.aquo.nl.

Wij zijn er voor iedereen en
laten met elkaar informatie stromen binnen de watersector!
Afnemers

Bronhouders

Onze afnemers zijn de gebruikers van
de verzamelde informatie, zoals de
Europese Unie, de Tweede Kamer,
het Centrum voor Milieukunde
in Leiden, het Planbureau voor
de Leefomgeving, de landelijke
programma’s, maar natuurlijk ook de
waterbeheerders zelf. De verzamelde
informatie wordt altijd Aquo-conform
uitgeleverd.

De waterbeheerder blijft altijd de baas
over zijn eigen data, ook als de data
centraal staan. Als bronhouder is de
waterbeheerder zelf verantwoordelijk
voor de actualiteit en de juistheid van
de data.

Beleidsmakers
Op het gebied van beleids- en wetswijzigingen loopt het IHW voorop om
de impact daarvan in de informatie
stromen tijdig door te voeren.
Beleidsmakers vormen hierdoor een
belangrijke doelgroep.

ICT-leveranciers
ICT-leveranciers voeren het technisch
beheer uit van onze applicaties die
nodig zijn voor het standaardiseren
en het beschikbaar maken van
informatie.

Regievoerders informatie
voorziening
Partijen die regie voeren over IT-
projecten binnen de overheid kunnen

wijzigingen op de Aquo-standaard
initiëren. Hierdoor blijft de standaard
actueel en kan deze worden ingericht
volgens de laatste inzichten.

Registratiehouders
Het IHW vraagt nooit uit zichzelf om
gegevens; er ligt altijd een opdracht
aan ten grondslag. Registratiehouders
zijn de partijen waarvoor gegevens in
eerste instantie worden verzameld.

Zusterorganisaties
Een standaard staat nooit alleen en is
gekoppeld aan andere standaarden.
We werken bijvoorbeeld nauw samen
met het SIKB: zij beheren de bodemstandaard en gezamenlijk beheren we
het Informatiemodel Metingen.
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