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Opening
Hans Aalderink opent de bijeenkomst, heet iedereen welkom en licht de agenda van de sessie toe.
Omdat Dimmie even uit de running is neemt Hans het tijdelijk van haar over.
Stand van Zaken en update
Helaas is er geen verslag van de vorige bijeenkomst op 11 juli. Op basis van een aantal
telefoongesprekken met deelnemers aan de bijeenkomst van 11 juli geeft Hans een update van de
stand van zaken.
Eerder zijn er 3 mogelijke uses-cases gedefinieerd:
1. Landelijk beslissing ondersteunend systeem;
2. Informatievoorziening voor en tijdens droogte voor de Waterschappen;
3. Verziltingsmonitor Noord Nederland.
Op de bijeenkomst van 11 juli is er in twee groepjes over de use-cases gebrainstormd. Dit heeft
geresulteerd in het idee om samen te werken aan een informatie systeem met landelijk dekking en
betrouwbare informatie. Dit idee is samengevat door ARCADIS in een praatplaat, die als vertrekpunt
kan dienen voor het vervolg. Deze is bijgevoegd bij het verslag.
Conclusies basis van de belronde:
•
•
•

Er is weinig voortgang geboekt sinds de bijeenkomst van 11 juli;
De eindgebruikers met name de regionale waterbeheerders zitten in onvoldoende mate aan
tafel;
Er moet beter worden aangesloten bij allerlei lopende initiatieven.

Inventarisatie van lopen initiatieven.
Tijdens de bijeenkomst is een inventarisatie gemaakt van lopende initiatieven. Dit overzicht zal
worden uitgebreid en op de site worden geplaats. Hetzelfde geldt voor reeds bestaande tools en
data.
Er zijn twee belangrijke initiatieven waar we zeker aansluiting bij moeten zoeken:
•
•

Slim water management;
Sat Water.

De trekkers van beide initiatieven zullen worden benaderd.
Presentatie Boeren meten water van Sieger Burger (Acacia Water).
Een interessant lopend traject is Boeren meten water dat gepresenteerd wordt door Sieger Burger
(Acacia Water). De presentatie is op de site te vinden.
Hoe verder met de Use-Case Droogte

De aanwezigen vinden het de moeite waard de use-case droogte verder te brengen. Waarbij we
samen als stip op de horizon werken aan het informatiesysteem. De bijeenkomsten ook gebruiken
als een platform waar eindgebruikers en aanbieders informatie uitwisselen. Waarbij we ook sprekers
uitnodigen hun vragen en oplossingen te presenteren. De frequentie van de bijeenkomsten zou
terug kunnen naar eens per 2 maanden.

