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In dit artikel wordt een beeld geschetst van de ICT omgeving van de waterschappen in het algemeen en dat van
Waterschap Vallei & Eem in het bijzonder. Er wordt een
beeld geschetst van de interne organisatie, van de geschiedenis en van de samenwerking die gezocht wordt. Vervolgens
wordt even kort ingegaan op de gegevens die een rol spelen en uiteindelijk voor de uitdagingen waar we voor staan.
Het artikel is op persoonlijke titel geschreven en hoeft niet
in alle aspecten de mening van het waterschap te vertegen
woordigen.
Het waterschap Vallei & Eem beheert het water in een gebied
gelegen tussen de hoge Veluwe en de Utrechtse heuvelrug,
ruwweg van Oosterbeek tot Bunschoten. Om dit beheer goed
uit te voeren is zoals duidelijk moge zijn een grote hoeveelheid gegevens en applicaties noodzakelijk.

tegen elkaar want een document kan een filmpje een foto of
een (technische) tekening zijn. In het proces informatievoorziening wordt het informatiebeleid opgesteld en worden de
andere afdelingen geadviseerd omtrent het optimaal vormgeven van hun informatielandschap (gegevens en applicaties). De afdeling Informatievoorziening beheert (functioneel
en technisch) enkele grotere applicaties. Daarnaast ook worden ook de geometrische gegevens beheerd zijn die extern
worden aangekocht worden (welke dat zijn wordt verderop
beschreven). Deze geometrie wordt via diverse applicaties
aan de gebruikers ter beschikken gesteld. Er is daarbij duidelijk gekozen om geen scheiding te maken tussen “gewone” informatie en geo-informatie. In zijn totaliteit worden
er binnen het waterschap ongeveer 130 applicaties gebruikt
en voor elk van deze applicaties dient het functioneel en het
technisch beheer geregeld te zijn. Voor wat betreft de informatie is voor elk gegevensbestand een bronhouder en een
bronbeheerder aangewezen. In theorie althans. In de praktijk blijft het moeilijk om dit voor elk gegeven en elke applicatie optimaal geregeld te krijgen.
Overigens is de belastingheffing van drie waterschappen al
bij elkaar gevoegd en onder gebracht bij een aparte organisatie (Tricijn). De gehele ICT voor deze organisatie wordt uitgevoerd door Waterschap Veluwe vanuit Apeldoorn. Dit vergt
goede afspraken omtrent de geleverde voorzieningen, maar
ook goede afspraken over de beschikbaarheid en het gebruik
van zowel de geometrische als de administratieve data.

Het waterschap zorgt voor een “natuurlijke wateromgeving”

Organisatie
Het waterschap Vallei & Eem kent een platte organisatie waarbij de 7 afdelingshoofden samen met directie het
management team vormen. De afdelingen zijn gevormd
rondom de processen waarvan het afdelingshoofd eigenaar
is. De afdeling Informatievoorziening kent drie processen;
Automatisering, Informatievoorziening en Documentaire
Informatievoorziening. Deze drie processen liggen dicht
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Gegevens van het waterschap
Het waterschap is inkoper van een groot aantal (geo-)gegevens, zoals het Actueel Hoogtebestand Nederland, de
Grootschalige Basikaart Nederland, de Digitale Kadastrale
Kaart, de Top10NL, luchtfoto’s, bodemgebruik, lgn4, de
bonnekaarten en vele andere bestanden. Daarnaast is het
waterschap producent van een groot aantal gegevens. Het
eerder genoemde legger- en beheerregister van waterlopen
en waterkeringen is een uitgebreide verzameling gegevens.
	 Tussen 1870 en 1930 werden in Nederland chromo-topografische kaart
met de schaal 1:25.000 uitgegeven, de zogenoemde Bonnekaarten. Deze
kaarten zijn digitaal beschikbaar
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Voor wat betreft de waterlopen wordt gewerkt met een
hartlijnen kaart waarbij de gekoppelde gegevens van groter belang zijn dan de exacte ligging (die is immers op de
topografie wel te vinden). Deze hartlijnenkaart vormt een
netwerktopologie waar weer hydrologische modellen op
gebaseerd zijn. De database bevat ook de gegevens van alle
in de waterlopen aanwezige kunstwerken zoals bruggen,
duikers en stuwen. Verder worden op grote schaal grondwatergegevens en waterkwaliteitsgegevens verzameld die ieder
in hun eigen omgeving (Hymos, Ecobase, Owis/Zuis) opgeborgen worden. Ook het organiseren van de landsdekkende
vernieuwing van het Actueel Hoogtebestand Nederland is
belegd bij het Waterschapshuis.

tal meer noordelijk gelegen waterschappen waren echter
niet zo tevreden over de opzet van GIS-ZES en besloten (toevalligerwijs ook met aanvankelijk 6 partijen) een min of
meer concurrerend systeem te bouwen: INTWIS (Integraal
Waterschaps Informatie Systeem) op het ESRI platform.
Ook INTWIS is begonnen met functionaliteit rondom het
beheer van de leggers. Het beheer van INTWIS werd geregeld via een stichting die alle werkzaamheden uitbesteedde aan marktpartijen. In de jaren die volgden konden
waterschappen die nog niet aangesloten waren in feite kiezen tussen INTWIS en GIS-ZES die elkaar steeds meer als
concurrenten gingen zien. Met het verloop der jaren bleef
het aantal GIS-ZES partijen stabiel op zes maar breidde de
INTWIS familie zich steeds verder uit. Nadat de markt verzadigd was hebben de partijen GIS-ZES en INTWIS elkaar
opgezocht en geconcludeerd dat het voor de waterschappen niet efficiënt is als er twee partijen op min of meer
concurrerende voet naast elkaar blijven bestaan en dat het
veel nuttiger is om marktpartijen met elkaar te laten concurreren om beheer, onderhoud en uitbreiding van functionaliteit uit te voeren

Functionaliteit rondom geometrie: GIS-ZES en INTWIS
Ongeveer 15 jaar geleden stonden alle waterschappen
voor de overgang van analoog kaartmateriaal naar digitale bestanden. In 1993 bracht de Unie van waterschappen
een rapport uit onder de titel “de kaarten van tafel” en
dit was voor menig waterschap (toen nog ongeveer 50 nu
25) het startsein om langzamerhand over te gaan op CAD
en GI-systemen. In het zuidwesten van het land vonden
6 waterschappen elkaar om onder de naam GIS-ZES een
hoeveelheid functionaliteit te bouwen op het Smallworld
platform. De eerste functionaliteit die op deze wijze
gebouw werd bestond uit het opstellen en beheren van
relevante informatie betreffende watergangen en waterkeringen in het zogenaamde legger- en beheerregister. Een
legger bestaat uit een (geometrische) beschrijving van hoe
een watergang of een waterkering zou moeten zijn (berekend) en een beheerregister bestaat uit een (geometrische)
beschrijving hoe een waterkering of waterloop er in werkelijkheid uitziet. Destijds ging het vooral om een systeem
met lengte- en dwarsprofielen. Om deze functionaliteit te
beheren werd een beheerorganisatie opgericht, het buro
GIS-ZES waar een aantal waterschappers gedetacheerd werden. Rond 1997 was de functionaleit operationeel. Een aan-

Samenwerking in de ICT
Ongeveer gelijktijdig zaten de waterschapsdirecteuren
bij elkaar en vonden dat er op het gebied van ICT nog wel
wat bezuinigingen mogelijk zouden moeten zijn en op
een optimistische dag in oktober 2004 werd het protocol
“Samenwerking in ICT” ondertekend. In dit protocol spraken de dijkgraven van de Nederlandse waterschappen af, dat
ze onderzoeken hoe ze door samenwerking hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren. Ze maken bindende afspraken over
samenwerking op het gebied van het ontwikkelen, beheren
en beheersen van ICT-producten, ICT-diensten, ICT-ondersteunende werkprocessen en middelen. In het protocol
staat: “De waterschappen in Nederland streven ernaar een
professionele, moderne overheid te zijn, zoals onder meer
verwoord in het kabinetsprogramma Andere Overheid.
Bedrijfsmatig zijn de waterschappen organisaties die op het
gebied van efficiency, effectiviteit, innovatieve slagkracht en
elektronische dienstverlening grote kansen zien en aangrijpen.
Om de doelstelling van het protocol te realiseren, is de
coördinatie is in handen gelegd van een beheerorganisatie,
namelijk Het Waterschapshuis. Deze is per 1 februari 2005
officieel van start gegaan.
De gesprekken tussen INTWIS en GIS-ZES leidden tot het
besluit om deze twee productlijnen tot één samen te laten
smelten onder de naam IRIS (geen betekenis). En de nieuwe
organisatie “ Het waterschapshuis” was bij uitstek het vehikel om het beheer hiervan te organiseren. Inmiddels beslaat
de functionaliteit van IRIS veel meer dan alleen de leggers en
zijn er modules voor baggeren, beheer & onderhoud waterlopen, beheer van leidingen, kadastrale gegevens, metingen,
rioleringskengetallen en meer. De klus om twee verschillende systemen samen te laten smelten tot één was niet eenvoudig. Uiteraard willen gebruikers alle functionaliteit die ze
hadden terug zien en dat geldt voor twee partijen.

	 GIS bedrijf opgericht in Cambridge, nu onderdeel van General Electric

	 Marktleider in GIS software; bekend van ArcGIS

Het waterschap zorgt voor optimale waterstanden
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De waterschappen hebben verder middels het waterschapshuis opdracht gegeven om functionaliteit te ontwikkelen
voor belastingheffing en –invordering (“Tax-i”) en het
kunnen omgaan met de basisregistraties die eraan zitten
te komen. Hierbij is het van belang dat de waterschappen
gaan werken conform de NORA (De Nederlandse Overheids
Referentie Architectuur), waarbij tevens relatief nieuwe
concepten als SoA (Services Oriented Arhitecture) en ESB
(Enterprise Service Bus) worden geïncorporeerd. Als uitkomst van deze projecten, inclusief IRIS, ontstaat er een
situatie waarbij alle 26 waterschappen op een moderne
wijze over dezelfde functionaliteit beschikken die daarenboven in eigendom bij de gebruikers is waardoor afhankelijkheid van marktpartijen relatief gering is. Om het een
en ander te stroomlijnen is bijvoorbeeld ook gekozen om
een centrale informatie architect in te huren zodat aansluiting van modules en het uniform inzet van technologie gewaarborgd is. Wederom is dit theorie en de praktijk
is uiteraard weerbarstiger. Nochtans kunnen we stellen
dat wanneer het plaatje zich ontvouwt zoals geschetst de
waterschappen over een moderne en efficiënte ICT omgeving beschikken. Het adagium samen gaan we langzamer
maar komen we wel verder is erg van toepassing.
De uitdaging van een informatieafdeling
We zijn voorzien van een moderne infrastructuur waarin
zowel de server als de client gevirtualiseerd is en het team
Automatisering heeft een uitgebreide Diensten Niveau
Overeenkomst (SLA) met de organisatie over de beschikbaarheid en de afhandeling van storingen en veranderingen. Voor wat betreft de infrastructuur gaat de aandacht
vooral uit naar het behouden en aantrekken van goed
personeel. Verder werkt de waterwereld al langere tijd
met standaarden zoals vastgelegd in Adventus en beheerd
door IDsW (Informatie Desk standaarden Water).
Een uitdaging van de afdeling is echter gelegen in het
borgen van de kwaliteit van de gegevensverzamelingen.
Gegevens worden op heel veel plekken gegenereerd en op
nog meer plekken gebruikt.
Er is een applicatielandschap waarbinnen enkele grotere
applicaties omgeven worden door een wolk aan kleinere
satelliet applicaties(. Het consistent, betrouwbaar en consistent houden van de gegevensverzamelingen is een het
lastigste vraagstuk. Gegevensverzamelingen hebben een
bronhouder aangewezen gekregen die verantwoordelijk
is voor de kwaliteit van zijn of haar verzameling. Maar
niet iedere medewerker is zich bewust van de belangrijkheid van deze taak en soms is het ook eenvoudiger of om
andere redenen aantrekkelijker om gegevens minder toegankelijk te hebben.
Om dit probleem aan te pakken kan een heel stelsel van
regels en schema’s en afspraken gemaakt worden, maar
uiteindelijk is het de interne cultuur die de verander
hefboom moet zijn. Gebruikers van gegevens moeten producenten gaan aanspreken op de kwaliteit. En juist dat

aspect ligt slechts gedeeltelijk binnen het bereik van een
afdeling informatievoorziening.
De wereld draait door
De wereld draait door, of wellicht beter geformuleerd,
Den Haag en Brussel draaien door. In de periode van
slechts een tweetal jaren wordt het waterschap geconfronteerd met een bombardement aan veranderende
wet- en regelgeving. Deze veranderende wet- en regelgeving heeft een grote invloed op de informatiehuishouding van een organisatie als het waterschap. Met de
Kaderrichtlijn Water werd een grote ingreep op de processen van het waterschap gepleegd en nieuwe wetten zoals
WION (Wet infrastructuur ondergrondse netwerken),
WKPB (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen),
WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht), de
NBW (Nationaal Bestuursakkoord Water) en bijvoorbeeld
de komst van basisregistraties grijpen allemaal meer of
minder fors in op de gegevenshuishouding en ze moeten
allemaal snel. Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen zoals e-overheid, de komst van diverse loketten en een verdere digitalisering van alle processen die
extra eisen stellen aan de techniek rondom de gegevens
verzamelingen. Stuk voor stuk nuttige wetten en ontwikkelingen, maar de burger wil het niet dat de kosten van
het waterschap al teveel stijgen en dus proberen we het
geheel met zo min mogelijk mensen en zo min mogelijk
kosten in te passen.
Samenvatting
De belangrijkste uitdagingen binnen de informatievoorziening van de waterschappen in het algemeen en waterschap Vallei & Eem in het bijzonder zijn hem vooral geregeld in het afstemmen van de gegevensverzamelingen en
het waarborgen van de kwaliteit van de decentraal beheerde gegevens. Daarnaast komen de externe ontwikkelingen en dan met name wet- en regelgeving vanuit zowel
Brussel als Den Haag zowel in omvang als in snelheid in
hoog tempo op ons af. Het vinden van goed personeel is
ook geen sinecure. Waterschappen zoeken mede daarom
intensief naar onderlinge samenwerking en naar samenwerking met de (keten)partners. Kortom een uitdagende
ICT omgeving waarin voorlopig voldoende te doen valt.

	 Zoals: IRIS (zie paragraaf geometrie) en CODA (financiëel systeem)
	 Zoals: Ecobase (ecologische gegevens), Hymos (Hydrologische gegevens),
Owis (Waterkwaliteit gegevens, Zuis (Zuiveringsgegevens)

oktober 2008

Overzicht van waterschap Vallei & Eem
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