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Wie ben ik?

Jeroen Overbeek

Projectteamleider IHW

Doorontwikkeling Waterkwaliteitsportaal (WKP3)

(maar ook Waterveiligheidsportaal www.wvp.nl)

Informatieprocessen, Open Data, Standaardisatie

http://www.wvp.nl/


Wie zijn jullie?

www.menti.com – code: 64376797

http://www.menti.com/


Programma

• Waterkwaliteit: monitoring en verantwoording

• Waterkwaliteitsportaal

• Sectorregistratie

• Kansen…

Waterdata, zo krachtig als de samenwerking!







Waterkwaliteitsportaal – in potentie een goudmijn

• Alle gegevens t.b.v. de verantwoording EU rapportage KRW

– Getoetst en beoordeeld

– Geassembleerd, gestandaardiseerd en gestructureerd

• Factsheets

– Jaarlijkse stand van zaken (doelen & toestand, belastingen, 

maatregelen)

• Landelijke Enquête Water (LEW)

– Chemische monitoringsgegevens

– Biologische monitoringsgegevens





(Kaart)weergave
Toegankelijkheid

gegevens

API/Services
Ontsluiting 

gegevens

Architectuur



Naar een hernieuwd WKP3…

Aspect WKP huidig WKP3

Architectuur Veel handwerk achter de schermen 
(IHW)

• Informatie- en dataprocessen beter, strakker en 
transparanter ondersteund (invoer / validaties)

• De waterbeheerder meer in control over z’n 
eigen data

• Moderne ICT (overheids)bouwstenen

Data ontsluiting CSV-download • Open Data principes overheid
• Open standaarden
• API’s

Dashboard Beperkte “viewer” • Continu zicht op de eigen data
• Landelijke beelden (tabel, kaart, grafiek)

Informatieproducten • Enkele specifieke dataleveringen 
(EU, LEW)

• Factsheets (jaarlijks)

• “Verplichte” informatieproducten
• Bouwstenen voor eigen rapportages
• Minder rapportages nodig want dashboard
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Sectorregistratie (1)

• Overheidsregistraties:

– Basisregistraties / SOR

– Sectorregistraties

– Organisatie-specifieke registraties



Sectorregistratie (2)

• Sectorregistratie

– Een landelijk dekkende registratie, met een wettelijke 

grondslag, waarin gegevens over individuele en 

identificeerbare objecten, subjecten of rechten zijn 

vastgelegd (NORA)

– 145 bekend, 9 categorieën 

– Voordelen:

• Standaard: weet wat je hebt

• Kaders voor Processen, Beheer en Kwaliteit

• Samenhang met andere registraties binnen Stelsel

https://www.noraonline.nl/wiki/Sectorregistraties

https://www.noraonline.nl/wiki/Sectorregistraties


Sectorregistratie (3)

Voorbeelden bestaande sectorregistraties (in ons domein):

• Emissieregister

– Emissies van de belangrijkste verontreinigende stoffen in Nederland naar lucht, 

oppervlaktewater, riool en bodem

• Landelijk Grondwaterregister

– Vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit of infiltraties in de 

Nederlandse bodem

• Bestrijdingsmiddelen atlas

– Een landelijk beeld van de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater



Sectorregistratie Waterkwaliteitsgegevens

• Landelijk verzamelde, gecombineerde, geharmoniseerde en 

gestandaardiseerde dataset waterkwaliteitsgegevens

• Ontsloten / beschikbaar gesteld conform standaarden

• “Governance” geregeld





Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK)

Geo-services van bronhouders (WFS)

Water-
beheerders

Rijkswaterstaat

Waterschappen

Provincies

Geo-
gegevensbe

heer
Aquo SHP Encoding

Toetsen en beoordelen waterkwaliteit (Aquo-kit)

WKP 2.9

Overheid.nl Web Metadata Standaard 
(OWMS)

Aquo domeintabellen

Valideren, integreren & 
assembleren (ETL)

Datasynchronisatie WKP

Sectorregistratie 
waterkwaliteit 

(WKR)

Sectorknoppunt 
Water

(Water API’s)

Translatie WFD 2022

OGC services

Metadata 
beheer

EU rapportage KRW (Reportnet)

Open Data (FAIR)

Kennismanagement (wiki)

Ketenpartner portaal

Spoorboekje KRW
(Datamanagement)

Landelijk beeld waterkwaliteit

Beheren gegevens KRW

Factsheets waterlichamen

Reporting 
API’s

Toegangs-
beheer



Discussievragen (mentimeter)

www.menti.com – code: 64376797

http://www.menti.com/


Conclusie

• Wenselijkheid

• Haalbaarheid

• Aandachtspunten




